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O Programa Na Mão Certa completa
dez anos com significativa adesão
do meio empresarial
On the Right Track Program celebrates
ten years of widespread support from
the business community
ENGAJAMENTO engagement

A proteção da infância e da
adolescência é incluída na pauta
das Olimpíadas pela primeira vez
Child protection becomes part of the
Olympics agenda for the first time
ADVOCACY advocacy

O Centro 18 de Maio oferece
atendimento protegido a crianças
vítimas da violência sexual
The May 18 Integrated Assistance
Centre provides invaluable support
to child victims of sexual violence
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“QUE SEJA DADA VOZ ÀS CRIANÇAS!
Que todos nós – empresários, governos,
sistema de justiça e sociedade civil – nos
engajemos para TRANSFORMAR A

ESCUTA PROTEGIDA de crianças e
adolescentes numa realidade no Brasil.”

“LET THE CHILDREN BE GIVEN A VOICE! May all of
us—entrepreneurs, governments, the justice system
and civil society—commit ourselves to ensuring
that the PROTECTED LISTENING of children and
adolescents becomes a reality across Brazil.”

S. M. Rainha Silvia da Suécia
(H. M. Queen Silvia of Sweden)

Fundadora e Presidente Honorária
da World Childhood Foundation
(Founder and Honorary President
of the World Childhood Foundation)

04

PERSISTÊNCIA EM NOSSOS OBJETIVOS

06

CONTINUIDADE E INOVAÇÃO

08

NOSSA CAUSA

UNWAVERING COMMITMENT

CONTINUITY AND INNOVATION

OUR CAUSE

10

COMO ATUAMOS

12

ONDE ATUAMOS

14

PANORAMA

HOW WE OPERATE

WHERE WE OPERATE

OVERVIEW

ADVOCACY

18

POR UMA ESCUTA SEMPRE PROTEGIDA
ADVOCACY

PROTECTED LISTENING. ALWAYS

ASSESSORIA

20

DEZ ANOS DE IMPACTOS POSITIVOS
ADVISORY

TEN YEARS OF POSITIVE IMPACTS

ENGAJAMENTO

22

LIDERANÇA E DIÁLOGO

24

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS

30

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

48

ENGAGEMENT

LEADERSHIP AND DIALOGUE

KEY FINANCIAL INDICATORS

FINANCIAL STATEMENTS

PARCEIROS E APOIADORES
PARTNERS AND SUPPORTERS

4

CHILDHOOD BRASIL

PERSISTÊNCIA
EM NOSSOS
OBJETIVOS
UNWAVERING COMMITMENT

Apesar dos desafios,
especialmente aqueles
relacionados à sustentação
financeira, a Childhood
Brasil conseguiu manter e
consolidar seus projetos e
programas, contabilizando
importantes conquistas
Despite the challenges we
faced, particularly those
related to financial support,
Childhood Brasil achieved
solid results by managing to
maintain and consolidate its
projects and programs

Ao longo de 2016, ano marcado por mudanças nas conjunturas política e econômica no país, a Childhood Brasil
precisou se reinventar e redefinir planos de atuação e metas de
captação de recursos a fim de fortalecer os projetos e os programas que já estavam em andamento e consolidar as parcerias existentes tanto no setor privado quanto no público. Não
abrimos novas frentes de trabalho e revimos continuamente
nossos objetivos no decorrer dos meses, readequando-os à realidade possível daquele momento. Apesar dos desafios, conquistamos ótimos resultados em advocacy, assessoria e engajamento. Fomos realistas, mas não pessimistas: mantivemos a
confiança no trabalho que fazemos e na importância da causa
que defendemos – a proteção da infância e da adolescência –
para nosso país.
Uma de nossas experiências mais positivas em 2016 foi
a participação em um planejamento global ao lado dos outros escritórios da World Childhood Foundation (WCF)
na Alemanha, nos Estados Unidos e na Suécia. Como resultado de uma série de reuniões, foram definidas quatro áreas
temáticas de investimento para os próximos anos: turismo e
transporte; atendimento integrado e humanizado à criança
vítima de violência sexual; novas tecnologias e comunicação; e
famílias (em seu conceito ampliado). Os quatro escritórios de-

Throughout 2016, a year marked by major changes
in Brazil’s political and economic climate, Childhood
Brasil had to reinvent and redefine its operating
plans and fundraising goals in order to strengthen
the projects and programs that were underway, and
to consolidate partnerships in the private and public
sectors. Although no new work fronts were opened, we
continuously reviewed our goals, which were adjusted to
meet changing conditions. Despite these challenges, we
achieved exceptional results in advocacy, advisory and
engagement. We were realistic but not pessimistic. We
kept faith in the work we do and in the importance of
the cause we promote for our country: the protection of
children and adolescents.
One of our most positive experiences in 2016 was taking
part in the group’s overall planning process, alongside
personnel from World Childhood Foundation (WCF)
offices in Germany, the United States and Sweden. After
a series of meetings, four specific investment areas were
established for the coming years: tourism and transport;
integrated and humanized care for child victims of sexual
violence; new technologies and communication; and
families (in the broad sense of the term). Together, the four
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Fomos realistas, mas não pessimistas:
mantivemos a confiança no trabalho que
fazemos e na importância da causa que
defendemos – a proteção da infância e
da adolescência – para nosso país.
We were realistic but not pessimistic. We kept
faith in the work we do and in the importance
of the cause we promote for our country:
the protection of children and adolescents.

Rosana Camargo
de Arruda Botelho
Presidente do Conselho Deliberativo (Chair)
Childhood Brasil

finiram uma estratégia integrada, conciliando tanto um modelo de apoio a organizações sociais de base e atuação direta
no terreno, quanto uma proposta de alcance mais amplo, por
meio da influência nas políticas públicas e privadas, que mude
estruturalmente o modo com que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual são atendidos. Nosso desafio conjunto
é pôr essa estratégia em prática.
Por fim, mas não menos importante, gostaria de destacar
o apoio fundamental da Rainha Silvia da Suécia, fundadora e presidente honorária da WCF, na inclusão do tema da
proteção da infância no Plano de Gestão de Sustentabilidade
dos Jogos Rio 2016. Sua Majestade não mediu esforços para
esclarecer ao presidente do Comitê Olímpico Internacional
e aos demais líderes que a defesa dos direitos de crianças e
adolescentes não era uma questão localizada, apenas do Brasil, mas sim um parâmetro fundamental na organização e na
realização de megaeventos, a exemplo dos Jogos Olímpicos,
em qualquer país do mundo.
Portanto, mesmo diante das adversidades enfrentadas no
decorrer do ano, a Childhood Brasil levou adiante iniciativas estratégicas eficientes, mantendo a causa da infância sempre em pauta. E isso graças ao empenho de toda a equipe, à
qual deixo registrados meu reconhecimento e minha gratidão.

offices established an integrated strategy which combines
support for key social organizations and direct action on
the ground with a broader proposal for influencing public
and private policies that make structural changes to the
way child victims of sexual violence are treated. Now our
joint challenge is to put this strategy into practice.
Last but not least I wish to highlight the gracious support
given to us by Queen Silvia of Sweden, the founder and
Honorary President of WCF, and who was instrumental
in making child protection part of the Sustainability
Management Plan for the Rio 2016 Olympic Games.
Her Majesty was unequivocal with the President of the
International Olympic Committee and other leaders that
the defence of children’s rights was not an issue limited to
Brazil, but rather an essential yardstick for the organization
of large-scale events anywhere in the world, such as the
Olympic Games.
Even when faced with adversity throughout the
year, Childhood Brasil continued moving ahead with
effective strategies, while always keeping the cause of
child protection on the agenda. And this is thanks to the
commitment of the entire team, to whom I extend my
deepest recognition and gratitude.
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CHILDHOOD BRASIL

CONTINUIDADE
E INOVAÇÃO
CONTINUITY AND INNOVATION

Com a chegada de Heloisa
Ribeiro, a organização
ganha em maturidade e
experiência, em especial
na interlocução com
os diversos setores
da sociedade
With the arrival of Heloísa
Ribeiro, the organization
benefits from her maturity
and experience, and
particularly her capacity
to dialogue with various
sectors of society

Estou de volta ao conselho fiscal da Childhood Brasil e à
assessoria estratégica em projetos ligados à governança e à captação internacional. Comemoro o fato de trabalhar há tantos
anos por uma causa de suma importância e a oportunidade de
partilhar aprendizados, êxitos e desafios com uma equipe competente e extremamente profissional, que acredita na prioridade absoluta da causa que abraçamos. Mesmo com as mudanças
empreendidas nos últimos anos para manter nosso posicionamento no país, temos tido o privilégio de celebrar excelentes
resultados para a infância em escala nacional e internacional.
Em 2016, Rodrigo Santini – conosco desde 2013 como voluntário, depois promovido à gestão das atividades de comunicação e
um período como diretor executivo – despediu-se da Childhood
Brasil e partiu para novos rumos profissionais. Temos só a agradecer o empenho e a vitalidade que o Rodrigo imprimiu em seu
trabalho, em especial em prol da visibilidade da causa e na estratégia de comunicação e engajamento para a elaboração e aprovação do Projeto de Lei 3792/2015, que estabelece um sistema de
garantias para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
Não tivemos pressa em contratar outro profissional para o
posto; conduzi o processo seletivo com cuidado e contei com
o apoio e a atenção de membros do conselho a fim de que escolhêssemos o perfil ideal para os momentos atual e futuro da

I am now returning to my seat on the Childhood Brasil
Fiscal Council, and to providing strategic advice on projects
related to governance and international funding. I am gratified
to have worked so many years for such an important cause, and
to have had the opportunity to share learning, successes and
challenges with such a highly skilled and professional team, one
which believes in the absolute priority of the cause we embrace.
Even with the changes we have undertaken in recent years in
order to maintain our positioning in Brazil, we have achieved
superior results for children on a national and international scale.
In 2016, Rodrigo Santini—who joined us in 2013 as
a volunteer and later rose to become a communications
manager and eventually our Executive Director—bid farewell
to Childhood Brasil to chart a new career path. We wish to
thank Rodrigo for the commitment and energy he brought to
his work, in particular for increasing the visibility of the cause
and his communication and engagement strategy for the
creation and approval of Bill 3792/2015, which establishes a
guaranteed support system for child victims of sexual violence.
We were not hasty in trying to fill this post. I carefully
conducted the selection process and relied on the input and
efforts of board members so we could determine the ideal
candidate profile for the current and future needs of the
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Seja bem-vinda, Heloisa. Estamos muito
satisfeitos em integrar à equipe alguém que
também sonha com a construção de uma
cultura de promoção e defesa dos direitos
de crianças e adolescentes.
Welcome, Heloisa! We are delighted to
strengthen our team with someone who also
dreams of building a culture that promotes
and protects children’s rights.

Ana Maria Drummond
Diretora Executiva (Executive Director)
Childhood Brasil

organização. Queríamos encontrar alguém que honrasse o histórico da Childhood Brasil e se sensibilizasse com a causa, mas
que igualmente trouxesse novas visões e perspectivas. Optamos,
então, pela maturidade e pela experiência. Afinal, trabalhamos
em uma organização independente sem recursos garantidos,
cuja dinâmica se baseia no binômio captação/realização; precisamos sempre nos mobilizar para levar adiante os projetos e não
nos acomodar em soluções que um dia fizeram sentido.
Por isso, celebramos a chegada de Heloisa Ribeiro como
nova diretora executiva. Formada em Psicologia, tem uma longa trajetória na área de marketing e uma consistente atuação em
liderança executiva no terceiro setor durante os últimos anos.
Enxergamos em seu perfil a liderança e a maturidade necessárias para conciliar continuidade e inovação, juntamente com a
equipe que honra o trabalho desta instituição e o conselho que
teve a coragem de abraçar a causa há mais de dezessete anos.
Seja bem-vinda, Heloisa. Estamos muito satisfeitos em integrar à equipe alguém que celebra os resultados históricos
atingidos, acredita no modelo de trabalho baseado na interlocução com os diversos setores da sociedade e também sonha
com a construção de uma cultura de promoção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes. A Childhood Brasil só
tem a ganhar com a sua contribuição.

organization. We wanted to find someone who would not only
honour the history of Childhood Brasil and was passionate
about the cause, but who could also bring fresh ideas and
perspectives. In the end, we opted for maturity and experience.
After all, we’re an independent, donor-funded organization
with the twin dynamics of fundraising and project execution.
We must be constantly mobilized to move our projects ahead
and not just be content with previous solutions.
So now we celebrate the arrival of Heloisa Ribeiro as our
new Executive Director. She holds a degree in Psychology
from the University of California (Santa Barbara), has had a
lengthy career in marketing, and for the past several years has
been a senior executive in the third sector. Her profile displays
the leadership and maturity required to combine continuity
with innovation, to lead a team that upholds the values of this
institution, and to work with a Board that had the courage to
embrace the cause over 17 years ago.
So welcome aboard, Heloisa! We are delighted to
strengthen our team with someone who appreciates the
results we’ve achieved, believes in our model of partnering
with various sectors of society, and who dreams of building
a culture that promotes children’s rights. Childhood Brasil
can only benefit from her contribution.
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CHILDHOOD BRASIL

NOSSA
CAUSA
OUR CAUSE

A organização tem, como
missão, prevenir e enfrentar
a violência sexual contra
crianças e adolescentes e
garantir que a proteção
da infância esteja sempre
na pauta de políticas
públicas e privadas
The mission of the
organization is to prevent and
address sexual violence against
children and adolescents and
ensure that child protection is
always on the agenda of public
and private policies

Desde 1999, a Childhood Brasil promove e defende
os direitos de crianças e adolescentes, com foco no enfrentamento à violência sexual, desenvolvendo e apoiando programas e projetos que visem preservar sua integridade física,
psicológica e moral. Oferece apoio técnico a projetos locais
e nacionais, capacita profissionais de distintas áreas e tem
influenciado diversas políticas públicas. Muitas vidas foram
positivamente transformadas. Suas iniciativas destacam-se
pela multiplicação de conhecimento, pelo impacto na causa
e pelo compromisso com resultados. A Childhood Brasil
busca estabelecer um diálogo eficaz com os diversos setores da
sociedade a fim de converter o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes numa questão prioritária. Afinal,
trata-se de uma causa que nem sempre se faz visível, já que a
sexualidade infantil e o abuso e/ou a exploração sofridos por
meninos e meninas ainda são tabus para muitos. Por isso, a
organização tem como missão identificar os fatores de risco
que tornam a população infantojuvenil vulnerável à violência
sexual e envolver o governo, o empresariado e a sociedade
civil na proteção das crianças e dos adolescentes brasileiros,
incentivando o compromisso de cada cidadão.

Since 1999 Childhood Brasil has been promoting
and defending children’s rights by focusing on confronting
sexual violence. It develops and supports programs
and projects designed to preserve children’s physical,
psychological and moral integrity. It also offers technical
support to local and national projects, trains professionals
from a wide range of disciplines, and has influenced
various public policies. As a result, countless lives have
been transformed for the better. Its initiatives are known
for multiplication of knowledge, impact on the cause, and
a commitment to results. Childhood Brasil seeks to
establish an effective dialogue with key sectors of society
so that the issue of sexual violence against children
becomes a priority issue. Unfortunately, the cause is
often under the radar, as child sexuality and abuse and/
or exploitation suffered by boys and girls are still taboo
topics for many. Accordingly, the organization’s mission is
to identify the risk factors that make children vulnerable
to sexual violence, and involve government, business and
civil society to protect Brazil’s children by encouraging
the commitment of every citizen.
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A CHILDHOOD BRASIL JÁ LANÇOU

61 PESQUISAS E
PUBLICAÇÕES TEMÁTICAS,
EM PARCERIA COM ÓRGÃOS

NESSES DEZESSETE

GOVERNAMENTAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES

ANOS DE ATUAÇÃO,

Childhood Brasil has produced 61 research
and themed publications, in partnership with
government agencies and other institutions.

INVESTIU MAIS DE

R$ 67
MILHÕES
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EM PROJETOS
PRÓPRIOS
OU APOIADOS

Over the past 17 years we’ve invested over R$67 million
in our own projects or those we support.

DESTAQUES
Highlights

AO LONGO DE SUA TRAJETÓRIA,
A CHILDHOOD BRASIL
INFLUENCIOU A ELABORAÇÃO DE
APOIOU

REALIZOU

1 PROJETO DE LEI – O PL 3792/2015,

72

2

GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS

ORGANIZAÇÕES

136

PROJETOS DE BASE
EM TODO PAÍS

QUE ESTABELECE UM SISTEMA DE
E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU

PROGRAMAS

TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL –

7

E ARTICULOU A CRIAÇÃO DE UMA
FRENTE PARLAMENTAR ENGAJADA NA
CAUSA DA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA

PROJETOS PRÓPRIOS

Since its inception, Childhood Brasil has supported 72 organizations,
136 grassroots projects around the country and conducted two of
its own programs and seven of its own projects.

We’ve influenced the drafting of
Bill 3792/2015, which establishes a system
of guaranteed rights for children who are
victims of or witnesses to sexual violence,
and have promoted the creation of a
parliamentary front engaged with the
cause of child protection.

CONCEITOS Core issues

VIOLÊNCIA SEXUAL Sexual Violence

Ocorre quando crianças e adolescentes são induzidos ou forçados a práticas sexuais.
When children are induced or forced into sexual practices.

ABUSO SEXUAL Sexual Abuse

EXPLORAÇÃO SEXUAL Sexual Exploitation

Crianças e adolescentes são usados para satisfação
sexual de um adulto, geralmente pelo emprego de
força física ou por meio de ameaça ou sedução. Pode
ocorrer dentro ou fora da família.

Pressupõe uma relação de mercantilização na qual o
sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores
ou de presentes, e que usa crianças e adolescentes
como objetos sexuais ou mercadorias.

When children are used for sexual gratification by an
adult, usually through the use of physical force, threats
or seduction. Can occur inside or outside the family.

Involves a commercial relationship in which sex is the
result of an exchange of financial favors or gifts, when
children are used as sex objects or as tradeable goods.
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CHILDHOOD BRASIL

COMO
ATUAMOS
HOW WE OPERATE

A prioridade da
organização é influenciar
positivamente a agenda
de proteção da infância e
da adolescência no país,
trabalhando em parceria
com empresas, sociedade
civil e governo
The organization’s priority
is to positively influence
Brazil’s child protection
agenda by working in
partnership with business,
civil society and government

As iniciativas da Childhood Brasil contemplam três frentes de atuação. Por meio do eixo de advocacy, a organização
busca incentivar a implementação de políticas públicas relacionadas à causa e a participação dos atores envolvidos, disponibilizando informações e metodologias adequadas. Em assessoria, oferece a empresas e entidades empresariais apoio no
desenvolvimento de medidas de proteção da infância específicas
para o setor a que pertencem, além de fomentar a criação de
redes de parcerias locais. E, em engajamento, o objetivo é dar
maior visibilidade à causa e assim reforçar o compromisso de
todos os setores da sociedade na prevenção e no enfrentamento
da violência sexual contra crianças e adolescentes (VSCA).

Childhood Brasil’s initiatives cover three action fronts.
Through advocacy the organization seeks to encourage
the implementation of public policies related to the cause
and the participation of the groups involved by providing
effective information and methodologies. Through advisory
it offers companies and businesses support in the
development of child protection measures specific to
their own sector, and in the creation of local partnership
networks. Finally, through engagement the objective is to
bring greater visibility to the cause and thereby reinforce
the commitment of all sectors of society to prevent and
combat sexual violence against children.
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to preserve and uphold
children’s rights
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Childhoods in Brazil
free from sexual
violence

ENGAJAMENTO
Mobilização da sociedade no apoio à proteção
da infância, por meio de uma comunicação eficaz sobre
a questão e o que pode e deve ser feito
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CHILDHOOD BRASIL

ONDE
ATUAMOS
WHERE WE OPERATE

Os projetos da Childhood Brasil estão
presentes nas cinco regiões do país, em todos
os estados e no Distrito Federal, tanto em
capitais quanto em cidades do interior
Childhood Brasil projects are in operation in the
country’s five regions, as well as every state and
the Federal District (Distrito Federal), including
capital cities and cities in the interior

ABRANGÊNCIA DAS INICIATIVAS Scope of initiatives
PROGRAMA NA MÃO CERTA

TURISMO

OLÍMPIADAS

On the Right Track Program

Tourism

Rio Olympics

NACIONAL National

NACIONAL National

RIO DE JANEIRO

PROGRAMA GRANDES
EMPREENDIMENTOS

PROJETO
DEPOIMENTO ESPECIAL

PROJETO
CRESCER SEM VIOLÊNCIA

Major Infrastructure Projects

Special Deposition Project

Growing up without Violence Project

PARANÁ

implantadas
Implemented

alta distribuição
High distribution

baixa distribuição
Low distribution

Telêmaco Borba | Imbaú | Ortigueira
MATO GROSSO DO SUL

Três Lagoas
PROJETO PROTEÇÃO
EM REDE NA BAHIA
Protection Network in Bahia

Eunápolis | Santa Cruz Cabrália |
Porto Seguro

Total de salas por região*:

Total de kits por estado:

Total number rooms, by region:*

Total number of kits, by state:

13 NORTE North
33 NORDESTE Northeast
08 CENTRO-OESTE Midwest

35 AMAZONAS
110 CEARÁ
97 PARÁ

31 SUDESTE Southeast

31 PERNAMBUCO

27 SUL South

26 PIAUÍ
35 RIO DE JANEIRO

TOTAL: 112

TOTAL: 444

RELATÓRIO 2016
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*TOTAL DE SALAS POR ESTADO
(total number of rooms by state)
Acre: 01, Amazonas: 01, Amapá: 04,
Rondônia: 00, Roraima: 01, Pará: 06,
Tocantins: 00, Maranhão: 25, Piauí: em
implantação (in implementation), Rio Grande do
Norte: 00, Paraíba: 01, Pernambuco: 04,
Alagoas: 00, Sergipe: 01, Bahia: 02, Ceará:
em implantação (in implementation), Paraná:
00, Santa Catarina: 02, Rio Grande do
Sul: 25, São Paulo: 28 – só na capital (city
of São Paulo): 08 –, Espírito Santo: 01, Rio
de Janeiro: 02, Minas Gerais: em fase de
licitação para construção (construction in bidding
phase), Mato Grosso: 01, Goiás: 01, Distrito
Federal: 00, Mato Grosso do Sul: 06.
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CHILDHOOD BRASIL

PANORAMA
OVERVIEW

A Childhood Brasil, em 2016, desenvolveu dois programas e seis projetos
próprios voltados à promoção e à defesa dos direitos das crianças e
adolescentes com apoio de uma rede de parcerias
With the support of partnership networks,
in 2016 Childhood Brasil developed two programs and
six projects to promote and defend children’s rights

GRANDES EVENTOS
E INFÂNCIA – OLIMPÍADAS
Major Events and Childhood – Rio Olympics

Ações desenvolvidas com apoio técnico e financeiro da OAK FOUNDATION e da CURTIS L. CARLSON
FAMILY FOUNDATION.
Actions developed with technical and financial support from the OAK FOUNDATION and the CURTIS L. CARLSON
FAMILY FOUNDATION.

Realização do PROJETO HOSPITALIDADE RIO 2016,
que teve como objetivo engajar as principais redes
hoteleiras do Rio de Janeiro na adoção de medidas
protetivas e na comunicação pelo enfrentamento da
exploração sexual contra crianças e adolescentes no
turismo. Participaram Brazil Hospitality Group, Bourbon
Hotéis & Resorts e Vert Hotéis.
Execution of the RIO 2016 HOSPTAILITY PROJECT,
which was designed to engage the leading hotel chains
in Rio de Janeiro to adopt child protection and related
communication measures to confront the sexual
exploitation of children in tourism. Participating chains
included the Brazil Hospitality Group, Bourbon Hotels &
Resorts, and Vert Hotels.

Apoio da Childhood Brasil ao PROJETO RIO 2016 –
OLIMPÍADAS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, liderado pela Frente Nacional de

Prefeitos com apoio da União Europeia, concretizado
na campanha RESPEITAR PROTEGER GARANTIR:
TODOS JUNTOS PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

Support of Childhood Brasil for the RIO 2016 — CHILD
RIGHTS OLYMPICS project, led by the National Front of

Mayors with support from the European Union. Organized
RESPECT PROTECT GUARANTEE: EVERYONE
TOGETHER FOR CHILDREN’S RIGHTS.

Desenvolvimento da pesquisa VIOLAÇÃO DE DIREITOS
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM GRANDES

Campanha A PROTEÇÃO QUE QUEREMOS –
CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, focada no diálogo com os hóspedes

dos hotéis engajados.
THE PROTECTION WE WANT—CONFRONTING THE
SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN campaign

focused on dialoguing with guests at participating hotels.

EVENTOS ESPORTIVOS, que coletou dados e evidências

para auxiliar os organizadores de grandes eventos
a definirem estratégias concretas para prevenção e
enfrentamento das violações de direitos.
Development of the CHILD RIGHTS VIOLATIONS AT
MAJOR SPORTING EVENTS study, which collected data

and evidence to help event organizers create strategies to
prevent and address rights violations.

RELATÓRIO 2016
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PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL
Special Deposition Project

Participação expressiva de juízes, defensores e
representantes dos conselhos de justiça (CNJ, CNNP
e CONDEGE) no 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL

SUFICIENTES PARA AS 28 SALAS DE DEPOIMENTO

DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO BRASILEIRO

até então.

DE ENTREVISTA FORENSE COM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL, em São Paulo.

Active participation of judges, public defenders and
representatives from Brazil’s judicial councils (CNJ,
CNNP and CONDEGE) at the 1ST INTERNATIONAL
SEMINAR TO PRESENT THE BRAZILIAN PROTOCOL
FOR FORENSIC INTERVIEWS WITH CHILD AND
ADOLESCENT VICTIMS OR WITNESSES OF SEXUAL
VIOLENCE, in São Paulo.

Total de 800 TÉCNICOS E AUTORIDADES DO
PODER JUDICIÁRIO de todo o Brasil capacitados
em metodologias do Depoimento Especial, nas
modalidades online e presencial, até 2016.
Total of 800 JUDICIARY TECHNICIANS AND
AUTHORITIES from across Brazil trained in Special

Deposition methodologies, through online and presence
sessions, as of 2016.

Conclusão do 1º CURSO DE FORMADORES (programa
com duração de três anos), com 6 PROFISSIONAIS
capacitados como formadores tanto de entrevistadores
forenses no protocolo brasileiro de entrevista forense quanto
de supervisores de entrevistadores forenses na técnica da
“revisão por pares”.
Completion of the 1st TRAIN THE TRAINERS COURSE
(three-year program). SIX PROFESSIONALS became
certified as trainers of forensic interviewers in the Brazilian
forensic interview protocol, and as supervisors for the “peer
review” technique.

Realização do 3º CURSO DE FORMAÇÃO DE
SUPERVISORES, em São Paulo, com a capacitação
de 17 PROFISSIONAIS.
Conducted the 3rd SUPERVISORS TRAINING COURSE,
in São Paulo, with 17 PROFESSIONALS.

Em 2016, já havia ENTREVISTADORES FORENSES
ESPECIAL implantadas no estado de São Paulo

In 2016 ALL 28 SPECIAL DEPOSITION ROOMS
in the state of São Paulo were staffed with
FORENSIC INTERVIEWERS.

Realização do Fórum de Boas Práticas Internacionais
e Capacitação sobre a Proteção de Crianças
e Adolescentes contra VIOLÊNCIA, ABUSO E
EXPLORAÇÃO ONLINE em Brasília.
Conducted the International Forum on Good Practices
and Training for the Protection of Children and
Adolescents against ONLINE VIOLENCE, ABUSE AND
EXPLOITATION, in Brasília.

Inclusão do MÓDULO SOBRE A ESCUTA DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA ONLINE no curso de ensino a distância

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
Inclusion of the MODULE ON LISTENING TO CHILD
VICTIMS OF ONLINE VIOLENCE in a distance learning
course offered by the National Council of Justice.

Realização do 2º ENCONTRO NACIONAL DOS
CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRADO A
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Held the 2nd NATIONAL MEETING OF INTEGRATED
SERVICE CENTRES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS.

Idealização do CENTRO INTEGRADO 18 DE MAIO,
em parceria com governo de Brasília, capacitação
de profissionais e elaboração do fluxo integrado de
atendimento para crianças e adolescentes naquele espaço.
In partnership with the government of Brasília, trained
professionals and created the integrated assistance flow for
children and adolescents at the MAY 18 INTEGRATED
ASSISTANCE CENTRE (CENTRO INTEGRADO 18
DE MAIO).
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PROGRAMA GRANDES EMPREENDIMENTOS
Major Infrastructure Projects

Lançamento oficial do movimento AGENTE DO BEM –
TRÊS LAGOAS, em parceria com a Fibria, durante
as obras de construção da segunda linha de produção
de celulose de eucalipto da empresa no município de
Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com previsão
de gerar CERCA DE 40 MIL EMPREGOS DIRETOS E
INDIRETOS, considerando toda a cadeia produtiva,
durante a execução do empreendimento, batizado de
PROJETO HORIZONTE 2.
Official launch of the AGENT OF GOOD—TRÊS LAGOAS
movement, in partnership with Fibria Celulose, during
construction of the company’s second eucalyptus pulp
production facility in the municipality of Três Lagoas,
in Mato Grosso do Sul. During the execution of the
HORIZON PROJECT 2 , Fibria expects to create almost
40,000 DIRECT AND INDIRECT JOBS across the entire
production chain.

Elaboração do PLANO DE TRABALHO DE

25,784 EMPLOYEES impacted by the Citizen

Training content;
15 EMPLOYEES trained as multipliers;
6 COMPANIES taking part;
585 TRUCK DRIVERS impacted by the On the Right

Track Program.

ATIVIDADES EXTRAMUROS: mobilização da rede de

proteção que compõe o Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente; realização de diagnóstico
situacional da infância em Três Lagoas; oficinas de
capacitação para profissionais dos serviços públicos e
realização de um seminário.
EXTRAMURAL ACTIVITIES: mobilization of the

protection network that comprises the Guaranteed Child
Rights System; completion of situational childhood
diagnostic in Três Lagoas; training workshops for
professionals in public services; and hosting a seminar.

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, iniciado antes mesmo de as

obras começarem e previsto para durar até final de 2017.
Creation of the WORK PLAN TO CONFRONT SEXUAL
VIOLENCE AGAINST CHILDREN, which has been
underway since before the Fibria works began, and is
expected to continue until the end of 2017.

ATIVIDADES INTRAMUROS: oficinas de cidadania

para a sensibilização e engajamento dos trabalhadores,
com diferentes temas voltados à atitude responsável em
relação à população local; trabalho de conscientização
com os fornecedores.

PROGRAMA
NA MÃO CERTA
On the Right Track Program

209 EMPRESAS e 57 ENTIDADES participantes do

programa e 41 NOVAS ADESÕES.
209 COMPANIES and 57 ORGANIZATIONS taking part

in the Program and 41 NEW PARTICIPANTS.

25.784 FUNCIONÁRIOS impactados pelo conteúdo

da Formação Cidadã;
15 FUNCIONÁRIOS capacitados como multiplicadores;
6 EMPRESAS participantes;
585 CAMINHONEIROS impactados pelo Programa

Na Mão Certa.
INTRAMURAL ACTIVITIES: Citizen workshops for
awareness and engagement of workers, with different
themes focused on acting responsibly toward the local
population; awareness work with suppliers.

Realização de EVENTO COMEMORATIVO DOS 10 ANOS
de programa, reunindo cerca de 300 pessoas, com a PARTICIPAÇÃO DA NORTE-AMERICANA KYLLA LANIER,
diretora da organização Truckers Against Trafficking
(Caminhoneiros contra o Tráfico), dos Estados Unidos.
10-YEAR ANNIVERSARY EVENT for the program, with

about 300 people taking part, INCLUDING KYLLA LANIER,
Director of Truckers Against Trafficking in the United States.
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PROTEÇÃO EM REDE
Protection Network

Consolidação dos resultados da fase I do PROJETO PROTEÇÃO EM REDE NA BAHIA (2013-2015), apoiado pelas empresas
Stora Enso e Veracel, nas cidades de Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália: aprovação dos 3 PLANOS MUNICIPAIS
de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em cada uma das câmaras municipais; 15 ENCONTROS de
formação e 1440 PARTICIPANTES; envolvimento direto de 121 ENTIDADES.

Objetivos cumpridos na fase I: elaboração e implementação das POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, por meio de ações que

integrassem o Sistema de Garantia de Direitos dos três municípios e envolvessem o setor turístico na rede de proteção.
Definição dos objetivos para a fase II: organização do fluxo de atendimento integrado e monitoramento da execução dos
planos municipais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes nas três cidades participantes.
Consolidation of the results of Phase I of the PROTECTION NETWORK IN BAHIA project (2013-2015), supported by pulp & paper
companies Stora Enso and Veracel in the cities of Eunápolis, Porto Seguro and Santa Cruz Cabrália: approval of 3 MUNICIPAL
PLANS to combat violence against children and adolescents by each municipal government; 15 TRAINING SESSIONS and 1,440
PARTICIPANTS; direct involvement of 121 ORGANIZATIONS.
Objectives achieved in Phase I: preparation and implementation of the PUBLIC POLICIES TO PREVENT AND CONFRONT
SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN, through actions that brought the Guaranteed Rights System of the three
municipalities and the tourism sector into the protection network.
Establishment of goals for Phase II: organization of the integrated service flow and monitoring of execution of municipal
plans to confront sexual violence against children in the three municipalities.

Capacitação de 282 COLABORADORES –
90 PONTOS FOCAIS e 192 MULTIPLICADORES –
nas 13 etapas de formação.
Training of 282 EMPLOYEES—90 FOCAL POINTS
and 192 MULTIPLIERS—in the 13 training steps.

Produção de KITS DO PROJETO CRESCER SEM
VIOLÊNCIA, criado em parceria com o Canal Futura e o
UNICEF, contendo materiais e metodologias de referência
para o enfrentamento da violência sexual: episódios das séries
“Que exploração é essa?” e “Que abuso é esse?”; reportagens
exibidas pelo Futura sobre o assunto; textos teóricos;
sugestões de atividades pedagógicas para educadores e
conteúdos sobre identificação e notificação de casos de abuso
e exploração sexuais.
Realização de 33 OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO
com a participação de 504 profissionais do sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 423
educadores e 142 jovens.
Implementation of GROWING UP WITHOUT VIOLENCE
KITS, created in partnership with TV broadcaster Canal

RECONHECIMENTO DE 145 EMPRESAS ativas no

programa pelo cumprimento das premissas acordadas.
RECOGNITION OF COMPLIANCE FOR 145 COMPANIES

active in the program.

Futura and UNICEF, containing materials and reference
methodologies for confronting sexual violence: episodes of the
TV series “What Exploitation is This?” and “What Abuse is
This?”; reports shown by Futura on the subject; academic texts;
suggested teaching activities for educators; and content on
identification and reporting of sexual abuse and exploitation.
Conducted 33 AWARENESS WORKSHOPS with the
participation of 504 professionals from the Guaranteed Child
Rights System, plus 423 educators and 142 young people.
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ADVOCACY
ADVOCACY

CASES 2016
PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL

POR UMA
ESCUTA SEMPRE
PROTEGIDA
SPECIAL DEPOSITION PROJECT
PROTECTED LISTENING. ALWAYS

O Centro Integrado 18 de Maio, em funcionamento desde 20 de outubro de 2016 em Brasília, foi resultado
de uma intensa articulação da Childhood Brasil com o
governo local e representa uma importante conquista na
defesa dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros.
Coordenado por Giuliana Cores, e sob responsabilidade do secretário de Estado para Políticas das Crianças,
Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, Aurélio
Araújo, e da subsecretária de Promoção de Políticas para
Criança e Adolescente, Perla Ribeiro, o Centro 18 de Maio
reúne serviços de atendimento a meninas e meninos vítimas ou testemunhas de violência sexual: acolhimento por
psicólogos e assistentes sociais, estudo psicossocial da família, registro do Boletim de Ocorrência, sala para escuta de
crianças, acompanhamento nos serviços de saúde e monitoramento dos demais encaminhamentos na rede.
Atuando desde 2013 ao lado das autoridades políticas
do Distrito Federal, a Childhood Brasil participou do
grupo de trabalho que montou a proposta de metodologia
do Centro 18 de Maio e capacitou a equipe. O nome do
local foi escolhido em alusão ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e

A inauguração do Centro
Integrado 18 de Maio, no
Distrito Federal, marca o
avanço do país na busca
pelo atendimento mais
cuidadoso de crianças e
adolescentes vítimas da
violência sexual
The opening of the May 18
Integrated Assistance Centre
in the Federal District is a
milestone for Brazil in providing
more and better assistance to
child victims of sexual violence

Evento de inauguração com a presença de representantes
da Childhood Brasil e do governo local
Inauguration ceremony attended by representatives of
Childhood Brasil and the local government

The May 18 Integrated Assistance Centre in Brasília
began operating on October 20, 2016, and was the result of
a highly coordinated effort between Childhood Brasil and
the local government. It represents an important achievement
for defending children’s rights in this country. Overseen by
Giuliana Cores, and under the responsibility of Aurelio
Araújo—Secretary of State for Child Policies in the Federal
District, and Perla Ribeiro—Undersecretary for Child Policies,
the Centre provides invaluable support to girls and boys who
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Adolescentes, data que remete a 18 de maio de 1973,
quando a menina Araceli Crespo, de 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada e morta por jovens da elite
de Vitória (ES), que nunca foram punidos. Também
em 2016, em Brasília, a Childhood Brasil promoveu o 2º Encontro Nacional dos Centros de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes e, na
mesma ocasião realizou a capacitação da rede de
proteção local, visando ao intercâmbio de experiências e ao desenvolvimento de uma plataforma de implantação de centros futuros. O evento continuou a
articulação iniciada durante o 1º Encontro, realizado
em outubro de 2014, em São Paulo.
Os centros de atendimento integrado existem para
integrar o fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes sexuais, a fim
de que sejam ouvidos de forma protegida e cuidadosa,
evitando a revitimização. No Brasil, além do Centro
18 de Maio, há iniciativas similares em Belém (PA),
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Teresópolis
(RJ) e Vitória da Conquista (BA). As principais referências internacionais para as experiências brasileiras
são The National Children’s Advocacy Center, nos
Estados Unidos, o Zebra Child Protection Centre, no
Canadá, e as unidades do Barnahus em diversas localidades da Dinamarca, Islândia, Noruega e Suécia.
are victims of or witnesses to sexual violence. The
facility offers psychologists and social workers, family
evaluations, Police Reports, protected listening room for depositions,
health services, and monitoring of referrals in the network.
Childhood Brasil has been active in the Federal District since 2013,
working with the government agencies that participated in the working
group to develop the methodology for the Centre and to train its team.
The name of the facility was chosen to commemorate the National Day for
Combating Child Abuse and Sexual Exploitation, in honour of May 18,
1973, when Araceli Crespo, an eight-year old girl, was abducted, drugged,
raped and killed by a group of upper class youths in Vitória (ES). The
perpetrators were never punished. Also in 2016 in Brasília, Childhood
Brasil promoted the 2nd National Meeting of Integrated Assistance for
Children, which also included capacity-building for the local protection
network, with a view to exchanging experiences and developing a roll-out
platform for future centres. This event continued the efforts begun during
the 1st Meeting, held in October 2014 in São Paulo.
Integrated service centres coordinate the assistance flow to child
victims of or witnesses to sexual crimes, and provide children with
protected listening to avoid revictimization. In addition to the May 18
Integrated Assistance Centre there are similar projects in Belém (PA),
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Teresópolis (RJ) and Vitória da
Conquista (BA). These facilities are based on the models developed by
the National Children’s Advocacy Center in the United States, the Zebra
Child Protection Centre in Canada, and the Barnahus centres in Denmark,
Iceland, Norway and Sweden.
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DESTAQUES Highlights

Participação de

260 PROFISSIONAIS
de Brasília, Pará, Rio de Janeiro
e São Paulo no
2º ENCONTRO NACIONAL DOS
CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRADO
A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Participation of 260 professionals from
Brasília, Pará, Rio de Janeiro and São Paulo
in the 2nd National Meeting of Integrated
Assistance for Children.

6

PROFISSIONAIS

DIPLOMADOS

como formadores tanto de entrevistadores
forenses quanto de supervisores na técnica
da “revisão por pares” ao concluírem o

1º CURSO DE FORMADORES ,
ou seja, a primeira geração
de multiplicadores
Six participants became certified as trainers
of forensic interviewers and supervisors in the
“peer review” technique, after completing the
1st Train the Trainers Course, making them the
first generation of multipliers.

Mobilização para o

APERFEIÇOAMENTO DO
PROJETO DE LEI 3792/2015 ,
que propõe novos parâmetros
para a escuta de crianças e adolescentes
vitimas ou testemunhas de violência,
em especial de violência sexual. Busca,
assim, protegê-los, evitando que sofram
revitimização no curso do atendimento
Mobilization for the improvement of
Bill 3792/2015, which proposes a new
framework for listening to children who are
victims of or witnesses to violence, particularly
sexual violence. The law seeks to protect these
children and prevent them from suffering while
they are being assisted.
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ASSESSORIA
ADVISORY

CASES 2016
PROGRAMA NA MÃO CERTA

DEZ ANOS
DE IMPACTOS
POSITIVOS
ON THE RIGHT TRACK PROGRAM
TEN YEARS OF POSITIVE IMPACTS

O Programa Na Mão Certa, uma das iniciativas mais ousadas e mais inovadoras da Childhood Brasil, completou
dez anos em 2016, celebrando a inserção do debate sobre os
direitos humanos no cotidiano de mais de 1600 empresas e
entidades empresariais e de mais de um milhão de caminhoneiros em todo o país. A adesão aos compromissos do Pacto
Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas
Rodovias Brasileiras fez com que o setor empresarial incorporasse a causa da proteção de crianças e adolescentes como valor
na gestão de seus negócios. E transformou os caminhoneiros,
os protagonistas do programa, em agentes de proteção.
Se nos primeiros anos da década de 2000, quando a
Childhood Brasil iniciava suas atividades no país, a oferta de
comida, carona ou dinheiro em troca de favores sexuais a meninas e meninos nas rodovias nacionais parecia algo “normal”,
hoje a percepção sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes é muito mais presente. A terceira edição da pesquisa
O Perfil do Caminhoneiro no Brasil, realizada em 2015, revelou que
87,3% dos entrevistados nunca haviam se envolvido na exploração sexual de meninos e meninas. Os resultados indicam o
êxito da estratégia de sensibilização dos motoristas por meio da
implantação do Projeto Educação Continuada e da realização

Uma iniciativa precursora
da Childhood Brasil
conseguiu criar uma
nova perspectiva sobre
a proteção da infância
e da adolescência no
meio empresarial
This pioneering initiative
from Childhood Brasil
has succeeded in creating
a new approach for
protecting children in
the business environment

On the Right Track, one of Childhood Brasil’s most
ambitious and innovative programs, celebrated its 10th
anniversary in 2016, and has now incorporated the issue of
human rights into the daily activities of over 1,600 businesses
and more than one million truck drivers nationwide. Meeting
the commitments of the Corporate Pact against the Sexual Exploitation
of Children on Brazilian Highways has led child protection to
become a valuable element of management strategies for the
business sector. It has also turned truck drivers in the program
into protection agents.
In the early years of this century, when Childhood
Brasil began its activities in the country, the offer of food, a
ride or money to girls and boys along the nation’s highways in
exchange for sexual favors may have seemed “normal”. Today,
however, the perception of the sexual exploitation of children
has changed dramatically. The third edition of the Brazilian
Truck Drivers Profile, an annual survey we began in 2015, found
that 87.3% of the respondents had never been involved in the
sexual exploitation of boys or girls. These results demonstrate
the success of our driver awareness strategy, which has
implemented the Continuing Education Project as well as
prevention campaigns. The success of this strategy is thanks
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DESTAQUES Highlights

Pedro Trucão com
caminhoneiros no evento
comemorativo dos dez anos

1 MILHÃO

de caminhoneiros sensibilizados
1 million truck drivers made aware.

Pedro Trucão and truck drivers
at the 10th anniversary event

de campanhas de prevenção. E isso graças à sensibilidade
e ao olhar visionário do setor privado, que aderiu ao Pacto
Empresarial, uma declaração de compromissos para ações
que buscam prevenir os riscos de exploração sexual de
crianças e adolescentes em todo território brasileiro, com
foco em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica.
Em novembro de 2016, mais de 300 pessoas, entre
representantes do meio empresarial, do poder público e da sociedade civil, estiveram presentes no evento
comemorativo da Childhood Brasil pelos dez anos
do Programa Na Mão Certa. Quarenta caminhoneiros deram depoimentos emocionados em favor da
proteção de crianças e adolescentes ao radialista Pedro Trucão, embaixador voluntário da causa e um
dos grandes parceiros do programa. O evento contou
também com a participação da norte-americana Kylla
Lanier, da organização Truckers Against Trafficking
(Caminhoneiros contra o Tráfico), que partilhou o trabalho continuado contra o tráfico e exploração sexual
de pessoas nas estradas dos Estados Unidos.
Num ano bastante desafiante para o país, o programa avançou com
otimismo, ressaltando cada vez mais as boas práticas das empresas e mantendo parcerias bem-sucedidas com a Polícia Rodoviária Federal, o Sest
Senat e as publicações especializadas Revista Caminhoneiro e O Carreteiro,
além do quadro Globo Estrada Na Mão Certa, no rádio, com Pedro Trucão.
to the acceptance and vision of the private sector groups that signed on to
the Corporate Pact. These organizations are committed to actions that help
prevent the sexual exploitation of children throughout Brazil, particularly
in regions of greater socioeconomic vulnerability.
In November 2016, more than 300 people, including representatives of
the business community, the general public and civil society, took part in a
Childhood Brasil event that commemorated the 10th anniversary of the
On the Right Track program. Pedro Trucão, our volunteer ambassador
to the cause and one of the program’s major partners, received emotional
statements in support of child protection from 40 truck drivers. The event
also had the participation of Kylla Lanier of Truckers Against Trafficking,
who discussed this organization’s ongoing work against the trafficking and
sexual exploitation of people on highways in the United States.
In a very challenging year for Brazil, the On the Right Track program
continued to make progress, underlining best corporate practices and
maintaining successful partnerships with the Federal Highway Police, Sest
Senat, trade magazines Caminhoneiro and O Carreteiro, as well as the Globo
Estrada Na Mão Certa radio program, hosted by Pedro Trucão.

PUBLICAÇÃO DE
BOLETINS

161

NA MÃO CERTA

Publication of 161 On the Right Track newsletters.

1603 ADESÕES

AO PACTO EMPRESARIAL
ao longo de dez anos

1,603 companies have joined the
Corporate Pact in the past ten years.

Participação de empresas de

23 ESTADOS

E DO DISTRITO FEDERAL
Participation of companies from 23 states
and the Federal District.

65% DAS ADESÕES
NO SETOR DE
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
65% of participants come from
the transport and logistics sectors.

11% DAS ADESÕES
NO SETOR DE COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
11% of participants come from the retail
and wholesale sectors.
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ENGAJAMENTO
ENGAGEMENT

CASES 2016
GRANDES EVENTOS E INFÂNCIA – OLIMPÍADAS

LIDERANÇA
E DIÁLOGO
MAJOR EVENTS AND
CHILDHOOD – RIO OLYMPICS
LEADERSHIP AND DIALOGUE

Facilitadora da Rodada
Temática de Proteção à
Infância e Adolescência,
a Childhood Brasil, com
a colaboração de outras
entidades, incluiu o tema
dos direitos de crianças
e adolescentes na pauta
das Olimpíadas
Childhood Brasil was a facilitator
of the Thematic Round for Child
Protection, and together with
other organizations helped put
children’s rights on the agenda
of the Olympics

Após uma sólida parceria de três anos com o Comitê
Organizador Rio 2016, responsável pela gestão dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, e uma ativa
e intensa participação no fórum de diálogo permanente,
a Childhood Brasil encerrou o ano com a consolidação
de um vasto material, apresentado ao Comitê Olímpico
Internacional e a instituições de direitos humanos, reunindo
as experiências obtidas durante a realização das Olimpíadas
no país e recomendações para megaeventos futuros. A proteção da infância e da adolescência foi incluída, pela primeira vez, como tema do Plano de Gestão de Sustentabilidade
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, graças à liderança da
Childhood Brasil, o que resultou em ações voltadas à redução
dos riscos de violações aos direitos de crianças e adolescentes.
O convite para que a organização participasse de debates
sobre iniciativas que tornassem o contexto das Olimpíadas
mais respeitoso aos direitos humanos veio do Comitê Rio
2016, em 2013. A oficialização da parceria ocorreu no início de 2015. A Childhood Brasil foi a facilitadora de doze
encontros, que contaram com a participação voluntária de
profissionais de 33 instituições da sociedade civil, do
UNICEF e dos governos municipal e estadual do Rio de

After a successful three-year partnership with the Rio 2016
Organizing Committee—which managed the Olympic and
Paralympic Games in Rio de Janeiro—and being an active
participant in the forum for ongoing dialogue regarding the
Games, Childhood Brasil finished the year by presenting its
comprehensive collection of findings to the International
Olympic Committee and various human rights organizations.
This information included experiences gained in Brazil during
the Olympics, plus recommendations for future large-scale
events. Thanks to the leadership of Childhood Brasil, for the
first time child protection was included as an element of the
Olympic and Paralympic Games Sustainability Management
Plan, an initiative that resulted in actions designed to
reduce the risk of violations of children’s rights. In 2013
the organization was invited by the Rio 2016 Committee to
participate in discussions designed to make the overall context
of the Olympics more committed to—and engaged with—
human rights. The partnership was formalized in early 2015,
and Childhood Brasil went on to facilitate 12 meetings in
a forum called the Thematic Round for Child Protection, which
had the voluntary participation of professionals from 33
civil society institutions, UNICEF, the municipal and state
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Janeiro, além do Ministério dos Direitos Humanos.
Esse fórum recebeu o nome de Rodada Temática de
Proteção à Infância e Adolescência. Graças ao diálogo
permanente, foram realizadas alterações em políticas e protocolos na operação dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos a fim de que se considerassem os riscos
à infância e à adolescência, além de campanhas e
outras ações de comunicação sobre a causa.
As recomendações do relatório oficial da Childhood
Brasil são fruto de um processo de amadurecimento de práticas que aconteceram não só nas
Olimpíadas de 2016, mas também na Copa das
Confederações em 2013 e no Mundial de Futebol
em 2014. Embora vinculadas à realidade brasileira,
as experiências descritas trazem reflexões importantes para os diferentes atores ligados à gestão dos
Jogos Olímpicos em âmbito internacional. Trata-se,
portanto, de um marco histórico na construção de
uma conduta mais sustentável e responsável. Se as
recomendações forem bem implementadas, é possível que o risco de violações aos direitos de crianças
e adolescentes durante a realização de um megaevento seja reduzido consideravelmente.

governments of Rio de Janeiro, and the Ministry of
Human Rights. Thanks to ongoing dialogue, policies
and protocols for the operation of the Olympic
and Paralympic Games were expanded in order to
consider the risks to children and adolescents, and to
incorporate campaigns and other communication actions on the cause.
The recommendations of the official Childhood Brasil report are
the result of a process of maturing practices not only at the 2016 Olympics,
but also at the 2013 Confederations Cup and 2014 World Cup. Although
specifically related to Brazil’s conditions, the experiences described in the
report bring valuable information to everyone involved in organizing the
Olympic Games at an international level, making this document an historic
milestone in generating more sustainable and responsible management.
If its recommendations are implemented well, the risk of violations of
children’s rights during a major sporting event can be greatly reduced.

Equipe da Childhood
Brasil com Thomas Bach,
presidente do COI, Rainha
Sílvia (ambos ao centro) e
Tânia Braga, do Comitê
Rio 2016 (à direita)
Childhood Brasil Team
with International Olympic
Committee (IOC) President
Thomas Bach, Queen Silvia
(both in middle), and Tânia
Braga of Rio 2016 (right)
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DESTAQUES Highlights
RODADA TEMÁTICA COM

12 ENCONTROS

que reuniram profissionais de
33 INSTITUIÇÕES e uma média de
20 PARTICIPANTES por encontro
Thematic round with 12 meetings involving
professionals from 33 institutions, with about
20 participants per meeting.

REUNIÃO DA RAINHA SILVIA DA SUÉCIA
COM O PRESIDENTE DO COMITÊ OLÍMPICO
INTERNACIONAL, THOMAS BACH,
em que também estiveram presentes
representantes da Childhood Brasil e das
áreas de sustentabilidade do COI e do Comitê
Rio 2016, para tratar da proteção de crianças
e adolescentes nos Jogos Olímpicos
Meeting between Queen Silvia of Sweden and
IOC President Thomas Bach, plus representatives
from Childhood Brasil and the sustainability
areas of the IOC and Rio 2016, to address child
protection at the Olympic Games.

A CAMPANHA PASSAPORTE VERDE,
de estímulo ao turismo sustentável
e responsável, teve um

ALCANCE DE CERCA DE

5.672.740 PESSOAS
OS 16 POSTS SOBRE
O TEMA DA PROTEÇÃO DA
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA,
vinculados ao projeto e publicados na página
do Facebook da Childhood Brasil, obtiveram

42.061 VIEWS

The Green Passport campaign encourages
sustainable and responsible tourism, and has now
reached over 5.6 million people. The 16 posts on
the issue of child protection, which were linked to
the project and published on the Childhood Brasil
Facebook page, had over 42,000 views.

PRINCIPAIS
INDICADORES
FINANCEIROS
KEY FINANCIAL INDICATORS
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PRINCIPAIS INDICADORES

FINANCEIROS
KEY FINANCIAL INDICATORS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais - R$)
Balance sheets as at December 31, 2016 and 2015 (In Brazilian reais - R$)
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nota explicativa (note): 3
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Assets

40.809
2015: 49.532
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2015: 4.803.595
nota explicativa (note): 4

TOTAL DO ATIVO
Total assets
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
Total current assets

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
Total non-current assets

2015: 8.130.898

2015: 17.467

6.915.503

98.356

2015: 8.148.365

7.013.859

As notas explicativas estão disponíveis na íntegra na versão online: childhood.org.br.

All Notes to the Financial Statements are available in the online version at childhood.org.br
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O demonstrativo financeiro completo está incluído na versão
virtual do Relatório de Atividades 2016, disponível no site da
Childhood Brasil. As seguintes informações foram extraídas
das demonstrações financeiras.

The complete Financial Statements are available in the online
version of the 2016 Annual Report, available through the
Childhood Brasil website. Following are selected highlights
from the Statements.

OUTRAS
OBRIGAÇÕES

FORNECEDORES
E CONTAS A PAGAR

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
A RECOLHER

SALÁRIOS E ENCARGOS
A PAGAR

Other payables

Payables and trade payables

Taxes and contributions payable

Payroll and related taxes
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560.805

559.710

2015: 1.672.010
nota explicativa (note): 5

2015: nota explicativa (note): 9

TOTAL DO PASSIVO
CIRCULANTE
Total current liabilities

TOTAL DO PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
Total non-current liabilities

TOTAL DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total net assets

2015: 2.096.826

2015: -

2015: 6.051.539

706.450

559.710

5.747.699

TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total liabilities and net assets
2015: 8.148.365

7.013.859
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DEMONSTRAÇÕES DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em reais - R$)
Statements of surplus (deficit) for the years ended December 31, 2016 and 2015 (In Brazilian reais - R$)

AS - DOAÇÕES
RECEIT
Revenues - donations

2015: 2.575.288

2.309.602
PROJETOS
Projects

OUTRAS RECEITAS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROGRAMA NA
MÃO CERTA

Other revenues –
provision of services

“On the Right
Track” Program

363.591
2015: -

PARCERIA
ATLANTICA HOTELS
INTERNACIONAL
Atlantica Hotels
International Partnership

482.203

1.253.143
2015: 1.341.376

2015: 487.983

TOTAL DAS RECEITAS
Total revenues

2015: 4.404.647
nota explicativa (note): 6

4.408.539

As notas explicativas estão disponíveis na íntegra na versão online: childhood.org.br.

All Notes to the Financial Statements are available in the online version at childhood.org.br
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DESPESAS
expenses

2015: (3.952.592)

(3.769.009)

PROJETOS
Projects

2015: (270.237)

(257.686)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Fundraising

2015: (5.714)

(5.449)

OPERACIONAIS
Operating

2015: (631.017)

(1.074.833)

ADMINISTRATIVA
Administrative

2015: (467.965)

(446.230)

COMUNICAÇÃO
Communication

nota explicativa (note): 7
2015: (5.327.525)

(5.553.207)

TOTAL DAS DESPESAS
Total expenses

DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Deficit before financial income (costs)

Deficit for the year

2015: (922.878)

2015: (51.162)

(1.144.668)

(303.841)
RESULTADO FINANCEIRO
Financial income (costs)

RECEITAS FINANCEIRAS
Financial income

DESPESAS FINANCEIRAS
Financial Expenses

2015: 876.314

2015: (4.598)

848.945

(8.119)

2015: 871.716

840.826

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2016 e Relatório do
Auditor Independente
Financial Statements for the year ended
December 31, 2016 and Independent Auditor’s Report
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RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Aos Associados
e Administradores do
Instituto WCF - Brasil
São Paulo - SP
(Convenience Translation
into English from the Original
Previously Issued in Portuguese)

OPINIÃO

To the Members
and Management of
Instituto WCF - Brasil
São Paulo - SP

OPINION

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto
WCF - Brasil (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do déficit, 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, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

We have audited the accompanying financial statements
of Instituto WCF - Brasil (“Institute”), which comprise the
balance sheet as at December 31, 2016, and the statement
of surplus (deficit), statement of comprehensive income (loss),
statement of changes in net assets and statement of cash flows
for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies,
applicable to nonprofit entities.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto WCF
- Brasil em 31 de dezembro de 2016, 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,
aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

In our opinion, the financial statements present fairly,
in all material respects, the financial position of Instituto
WCF - Brasil as at December 31, 2016, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with accounting practices adopted in Brazil,
applicable to nonprofit entities.
BASIS FOR OPINION

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 ao Instituto, de acordo com os princípios

We conducted our audit in accordance with Brazilian and
International Standards on Auditing. Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report. We are independent of the Institute in
accordance with the relevant ethical requirements in the Code
of Ethics for Professional Accountants and the professional
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éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), 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.
RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis a entidades sem fins lucrativos
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 o Instituto 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 o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.
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
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standards issued by the Brazilian Federal Accounting Council
(“CFC”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with these requirements. We believe that the
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for our audit opinion.
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND
THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with the
accounting practices adopted in Brazil, applicable to nonprofit
entities, and for such internal control as Management
determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, Management is
responsible for assessing the Institute’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of
accounting unless Management either intends to liquidate
the Institute or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for
overseeing the Institute’s financial reporting process.
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT
OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with Brazilian and International Standards on Auditing will always
detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise
from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence
the economic decisions of
users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in
accordance with Brazilian
and International Standards on Auditing, we exercise professional judgment
and maintain professional
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econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da 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 do Instituto.
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 do Instituto.
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 o Instituto 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 as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração 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.

skepticism throughout the audit. We also:
Identify and assess the risks of material misstatement
of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant
to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the
Institute’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by Management.
Conclude on the appropriateness of Management’s
use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Institute’s ability to continue
as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention
in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause
the Institute to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements
represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including
any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit. The accompanying financial statements
have been translated into English for the convenience of
readers outside Brazil.

São Paulo, 24 de abril de 2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Fabiano Tessitore
Contador (Engagement Partner)
CRC nº 1 SP216451/O-1
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(Amounts in Brazilian reais - R$)

(Valores expressos em reais - R$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1. GENERAL INFORMATION

O Instituto WCF - Brasil (“Instituto”), fundado em 24
de novembro de 1999, é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Funchal, 411, 11º andar, Vila
Olímpia, São Paulo - SP, e que tem como objeto: (a) fortalecer o desenvolvimento de crianças e jovens privados
de seus direitos fundamentais; e (b) prestar serviços para
atender às necessidades básicas de tais crianças e jovens,
bem como oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral das respectivas potencialidades no processo de
construção da cidadania.
O Instituto atende ao inciso VI, alínea “c”, do artigo
150, da Constituição Federal de 1988, e à Lei nº 9.790/99,
também denominada “Lei do Terceiro Setor”, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99, possuindo a qualificação,
pelo Ministério da Justiça, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

Founded on November 24, 1999, Instituto WCF – Brasil
(“Institute”) is a nonprofit organization, headquartered at
Rua Funchal, 411, 11º andar, Vila Olímpia - São Paulo/SP,
which was created to: (a) strengthen the development of
children and youth deprived of their fundamental rights;
and (b) provide services to meet the basic needs of such
children and youth, and offer opportunities for the full
development of their potentialities in the citizenship
building process.
The Institute operates under article 150, VI, “c”, of
the 1988 Federal Constitution and Law 9790/99, also
named “Third Sector Law”, as regulated by Decree
3100/99, which qualifies the Institute as a Public Interest Organization (“OSCIP”) under the Ministry of Justice requirements.
2. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CFC, assim como a Norma Brasileira
de Contabilidade - NBC ITG 2002, aprovada pela Resolução nº 1.409 de 21 de setembro de 2012, e a NBC TG 07
(R1), alterada e consolidada em 11 de dezembro de 2013,
relativas a entidades sem fins lucrativos e subvenção e assistências governamentais.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando
indicado de outra forma. A moeda funcional do Instituto é
o real (R$). A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as
utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras do Instituto foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de
outra forma.

AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Statement of compliance
The financial statements have been prepared and
are presented in conformity with accounting practices
adopted in Brazil, which comprise the Brazilian Corporate
Law and the technical pronouncements, instructions and
interpretations issued by the Accounting Pronouncements
Committee (CPC), as approved by the Federal Accounting
Council (CFC), specifically Brazilian Accounting Standard NBC ITG 2002, approved by CFC Resolution 1409, of
September 21, 2012, and NBC TG 07 (R1), amended and
consolidated on December 11, 2013, applicable to nonprofit
entities and government grants.
The financial statements have been prepared based on
the historical cost, unless otherwise stated. The Institute’s
functional currency is the Brazilian real (R$). Management
states that all the relevant information disclosed in the
financial statements, and only this information, is being
disclosed and corresponds to the information used by
Management to manage the Institute.
2.2 Basis of preparation
As demonstrações financeiras do Instituto foram
preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma.
The Institute’s financial statements have been prepared
based on the historical cost, unless otherwise stated.
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O resumo das principais práticas contábeis adotadas
pelo Instituto é como segue:

The significant accounting policies adopted by the
Institute are summarized as follows:

a) Ativo e passivo
Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício
social subsequente estão classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente.

a) Assets and liabilities
Receivables and payables during the subsequent year are
recorded as current assets and current liabilities, respectively.

b) Doações e contribuições
As doações e contribuições recebidas que visam ao patrocínio de programas e projetos específicos são reconhecidas no resultado de acordo com a competência da realização dos gastos em cada programa assistencial. As doações
recebidas para os projetos não realizados permanecem na
rubrica “Recursos antecipados”.
c) As doações e contribuições recebidas sem destinação
específica são reconhecidas na rubrica “Doações” quando
do efetivo recebimento.
d) Caixa e equivalentes de caixa
Consistem em fundos de caixa, recursos em contas-correntes bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento em até 90 dias, ou com compromissos de recompra, prontamente conversíveis em caixa e com
riscos insignificantes de mudança de valor.
e) Títulos e valores mobiliários
Demonstrados ao custo, acrescido das remunerações
contratadas, reconhecidas proporcionalmente até as datas
de encerramento das demonstrações financeiras ou pelo valor justo de mercado, se este for inferior.
f) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. O Instituto utiliza o método de depreciação linear definida com base na estimativa da vida útil-econômica de cada ativo ou componente de um ativo. O valor
depreciável, a vida útil dos ativos e o método de depreciação são
revisados nas datas de encerramento das demonstrações financeiras e ajustados de forma prospectiva, se necessário.
g) Provisão para férias e encargos sociais
Constituída com base na remuneração dos empregados
e nos direitos adquiridos nas datas de encerramento das
demonstrações financeiras, incluindo o abono de férias e os
respectivos encargos.
h) Despesas
Registradas, quando incorridas, de acordo com o princípio de competência dos exercícios.
i) Uso de estimativas
A preparação de demonstrações financeiras de acordo

b) Donations and contributions
The donations and contributions received to sponsor
specific programs and projects are recorded in profit or loss
as costs are incurred on each welfare program. Donations
received for projects yet to be performed are recorded in line
item “Donations received in advance”.
c) Donations and contributions without specific allocation
are recognized under “Donations” when received.
d) Cash and cash equivalents
Consist of cash, banks and short-term investments with
maturities of up to 90 days, or that include repurchase
agreements, immediately convertible into cash and subject
to an insignificant risk of change in value.
e) Securities
Stated at cost, plus contractual interest, recorded
proportionally through the end of the reporting periods, or
at the fair value, if lower.
f) Property, plant and equipment
Stated at acquisition cost, less accumulated depreciation
and/or accumulated impairment losses, if applicable. The
Institute uses the straight-line depreciation method based on
the estimated useful life of each asset or item comprising an
asset. The depreciable value, estimated useful life of assets
and depreciation methods are reviewed at the end of the
reporting period, and adjusted prospectively, if necessary.
g) Accrued vacation pay and related taxes
Recognized based on employees’ compensation and the
rights acquired on the balance sheet date, including vacation
pay and related taxes.
h) Expenses
Expenses are recorded on the accrual basis, when
incurred.
i) Use of estimates
The preparation of financial statements in accordance
with accounting practices adopted in Brazil requires
Management to rely on estimates to account for certain
transactions that affect the reported amounts of the
Institute’s assets, liabilities, income and expenses, as well as
on the disclosure of information on its financial statements.

RELATÓRIO 2016

com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração se baseie em estimativas para o registro
de certas transações que afetam os ativos, os passivos, as
receitas e as despesas do Instituto, bem como na divulgação
de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se à
determinação da provisão para riscos e à determinação da
vida útil dos bens do ativo imobilizado.
j) Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Sociedade e
suas controladas tem uma obrigação presente, legal ou
não formalizada, como resultado de eventos passados e é
provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor
possa ser feita.
Quando há uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
despesa financeira.
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Actual results from these transactions and information
may differ from those estimates, when effectively realized
in subsequent periods. The main estimates related to the
financial statements refer to the provision for risks and the
useful lives of property, plant and equipment items.
j) Provisions
Provisions are recognized when the Institute has a
current legal or constructive obligation as a result of past
events and it is probable that an outflow of funds will be
required to settle the obligation and the obligation amount
can be reliably estimated.
When there are a number of similar obligations, the
likelihood that an outflow will be required in settlement
is determined by considering the class of obligations as
a whole. A provision is recognized even if the settlement
likelihood related to any individual item included in the same
class of obligations is low.
The provisions are measured at the present value of
the expenditures required to settle the obligation, using a
pretax rate that reflects the current market valuations of the
time value of money and the obligation-specific risks. The
increase in the obligation as a result of the time elapsed is
recognized as finance costs.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos conforme segue:

Balances of cash and cash equivalents are broken down
as follows:
2016

2015

27.222

176.374

358.361

457.997

Aplicações financeiras (b)

2.381.821

2.643.400

Total

2.767.404

3.277.771

Caixa e bancos
Cash and banks

Conta banco para projetos (a)

Bank account – projects (a)

Short-term investments (b)

(a) refere-se a recursos destinados a projetos financiados pela parceria entre o
Instituto e Projeto Plan, Parceria Fortalecimento do SGD Stora Enso, Parceria
OAK Foundation Ltda., Projeto Parceria UNICEF, Projeto Programa Na Mão
Certa Nacional, Parceria Atlantica Hotels Internacional, Parceria BH Associação Municipal de Assistência Social e Projeto Olimpíadas.

(a) Refers to funds invested in projects financed by the partnership between
the Institute and Plan Project, Stora Enso SGD Strengthening Project, OAK
Foundation LTDA. partnership, UNICEF Partnership Project, Programa na
Mão Certa Nacional Project, Atlantica Hotels International partnership, BH
Associação Municipal de Assistência Social partnership, and Olympics Project.
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(b) as aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor e referem-se a certificados de depósito bancário e operações compromissadas com rentabilidade entre 75% a 95% do Certificado de Depósito
Interbancário – CDI (75% a 95% do CDI em 31 de dezembro de 2015).

(b) Short-term investments are immediately convertible into a known cash
amount and subject to an insignificant risk of change in value and refer to bank
certificates of deposit and repurchase transactions yielding interest from 75% to
95% of the Interbank Deposit Certificate (CDI) rate (75% to 95% of CDI rate
as at December 31, 2015).

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

4. SECURITIES

Representado por aplicações em fundos de investimentos
por cotas com rentabilidade média de 103,5% do Certificado
de Depósito Interbancário – CDI (103,5% do CDI em 31 de
dezembro de 2015).

Represented by investments in investment fund units
yielding average interest of 103.5% of the CDI rate
(103.5% of CDI rate as at December 31, 2015).
5. DONATIONS RECEIVED IN ADVANCE

5. RECURSOS ANTECIPADOS

São formados por recursos destinados a projetos ainda
não utilizados, e, então, serão reconhecidas no resultado de
acordo com os respectivos investimentos.
A composição é representada como segue:

Comprised of funds earmarked for projects whose revenues are recognized in profit or loss according to the respective investment schedules.
Donations received in advance are broken down
as follows:
2016

2015

8.615

8.720

90.119

-

147.716

273.986

Parceria Klabin S.A.

20.699

448.733

Parceria OAK Foundation - Projeto Olímpiadas

51.211

364.421

-

283.368

Parceria FIBRIA

47.384

-

Programa na Mão Certa - PNMC

58.575

35.000

450

76.727

World Childhood Foundation Inc. - E.U.A. - Casa Santa Maria

136.036

181.055

Total

560.806

1.672.010

DOADORES E PROJETOS Donors and projects

Associação Municipal de Assistência Social - AMAS - BH
Jus – Centros Integrados
Parceria Carlson Family Foundation - Projeto Olímpiadas

Parceria UNICEF

Stora Enso Brasil Ltda. - Projeto Fortalecimento do SGD

6. RECEITAS DE DOAÇÕES E PRESTAÇÃO

6. REVENUES FROM DONATIONS

DE SERVIÇOS

AND SERVICES

2016

2015

Fibria Papel e Celulose (a)

363.591

-

Total

363.591

-

TOMADOR DE SERVIÇOS Service taker

RELATÓRIO 2016

6. RECEITAS DE DOAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REVENUES FROM DONATIONS AND SERVICES

2016

2015

350.000

350.000

2.000

-

DOADORES Donors
Votorantim Industrial S.A. (l)

2016
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2015

Walter Gebara
World Childhood Foundation - Suécia

35.400

-

45.017

45.378

DOADORES Donors
A. C. Khouri ME (b)

31.145

55.000

Aldan Assessoria e
Participações Ltda. - Parceria (c)

World Childhood Foundation Inc.E.U.A. - Casa Santa Maria (m)

39.983

42.472

-

40.691

7.800

-

World Childhood
Foundation Inc. - E.U.A.

-

10.710

Doações em bens
Donation in movable goods

-

19.300

105

2.727

12.349

8.397

-

50.000

2.309.602

2.575.288

17.580

-

Bottega Veneta Holding Ltda.

-

14.894

2016

2015

Carlson Family Foundation (d)

126.270

42.014

Centros Integrados (e)

91.381

-

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)

Christian Dior do Brasil Ltda. (f)

70.733

-

-

27.300

25 de Julho Transportes Ltda.

-

1.200

321

-

Amon da Silva Pereira
Ara Vartanian ME
Associação Municipal de Assistência
Social - AMAS - BH
Banco Citibank S.A.
BENEDIKTPREIS VON
MOENCHENGLADBACH

Cinnabar Comércio de Toras Ltda.
Cirulyn & Cortez Assessoria
Doações Campanha
Childhood Brasil 15 anos

-

43.480

Doações Castro Neto Joalheiros

-

4.780

44.767

-

1.726

-

Foundation de Luxembourg

-

130.660

Gyeong Dong Joungno GU

1.403

-

Google Brasil

-

83.333

Iveco Latin America Ltda.

-

5.000

3.000

2.750

428.035

315.250

LLI Com de Roupas Ltda

26.536

-

Maria Izabel Loeb Esteves

-

4.450

Moncler USA Retail LLC

-

12.932

Monica Feder Mrozek

3.000

4.000

OAK Foundation Projeto Olímpiadas (h)

318.519

243.200

Fibria Celulose
Fundação Roberto Marinho

Jean Claudio Feder
Klabin S.A. (g)

Olga Stankevicius Colpo

11.500

12.000

-

18.063

424.755

73.856

Participações Morro Vermelho S.A.

-

570.010

Plan Intl Brasil – Prev. Expl. Sexual
da Criança e Adolescente

-

16.857

Parceria Evento Isabella Suplicy
Parceria UNICEF (i)

Renata C. Nascimento (j)

Doações diversas
Sundry donations
Total

A.N.R. Transportes Rodoviários Ltda.

-

4.000

Aerosoft Cargas Aéreas Ltda.

4.000

4.000

Akzo Nobel Pulpand Performance
Química Bahia Ltda.

5.000

10.201

30.000

30.424

-

5.000

1.614

-

-

10.000

Associação Instituto Marum Patrus

-

1.000

Ativa Distribuição e Logística Ltda.

4.400

6.030

Barcas S.A. - Transportes Marítimos

-

1.500

Beraca Sabará Químicos e
Ingredientes Ltda.

-

5.000

Biomedical Distribution Mercosur Ltda.

-

5.999

600

1.400

-

5.000

44.397

20.000

2.667

4.350

Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Arcelormittal Gonvarri Brasil Prod.
Siderúrg. S.A.
Andaluz Logística e Transportes Ltda.
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas SP

Boessio Transportes Ltda.
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S.A.
Braskem S.A.
Braspress Transportes Urgentes Ltda.
Bravo Serviços Logísticos Ltda.

4.000

3.017

15.000

16.211

Brigada Verde Ltda.

3.200

-

Budel Transportes Ltda.

6.611

-

Buonny Projetos

4.000

-

CA Rezende Transportes Ltda.

1.600

1.200

BRF S.A.

80.000

-

-

10.000

Cabilog Comércio Logística Ltda

3.200

-

25.000

20.000

5.000

5.000

Ronaldo de Queiroz S.Santoro

-

17.850

Cálamo Distribuidora de Produtos
de Beleza S.A.

Rosana Camargo de Arruda Botelho

-

74.620

30.350

15.693

Sandro Barros

10.000

-

Shopping Cidade Jardim

25.000

-

-

54.780

76.277

148.534

Renata Queiroz de Moraes
Rolf Gustavo Roberto Baumgart

Stiftelsen World
Childhood Foundation
Stora Enso Brasil Ltda. - Projeto
Fortalecimento do SDG (k)

Cargill Agrícola S.A.
Cargomodal Transportes

800

-

Carline Transportes

1.067

-

Carvalima Transportes Ltda.

1.800

2.150

-

3.750

10.000

10.000

4.400

-

Celote Logística e Transportes Ltda.
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Cesari Logística Ltda
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6. RECEITAS DE DOAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REVENUES FROM DONATIONS AND SERVICES

2016

2015

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)
Cia Ultragaz S.A.

10.000

5.000

-

Companhia Paulista de Energia
Elétrica (Leste)

14.810

14.775

Companhia Jaguari de Energia

380

-

6.456

6.996

380

-

1.899

-

-

5.000

Companhia Piratininga de Força e Luz
Companhia Leste Paulista
Companhia Sul Paulista
Concessionária Auto Raposo Tavares
Concessionária Ayrton Senna
Carvalho Pinto

3.333

10.000

Concessionária BR - 040 S.A.

5.000

5.000

Concessionária da Rodovia
dos Lagos S.A.

-

1.000

Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S.A.

-

10.500

Concessionária de Rodovias
do Oeste de SP
Concessionária de Rodovias Minas
Gerais Goiás S.A.
Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S.A.

-

8.500

6.537

1.276

-

17.500

Concessionária Ecovia Caminho
do Mar S.A.

3.364

5.000

Concessionária Ecovias dos
Imigrantes S.A.

3.382

4.000

Concessionária Ponte Rio Niterói S.A.

4.133

-

Concessionária Rota 116 S.A.

2015

600

-

-

5.000

Elog S.A.

3.333

23.442

Empresa Bras. Tec. e Adm.
de Convênios Haag S.A.

5.000

5.000

Empresa Concessionária
de Rodovias do Sul S/A

3.333

5.050

Empresa de Transportes Atlas Ltda.

4.400

-

Expresso Descalvado Ltda.

1.800

-

Expresso Gonçalves Transportes

2.500

-

Expresso Hércules Transportes
e Comércio Ltda.

3.200

3.620

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)
EHS Brasil Engenharia
e Consultoria Ltda.
Elekeiroz S.A.

10.000

Companhia de Transportes
Alto Horizonte

2016

Expresso Mirassol Ltda.

-

4.000

Expresso Rodominas Ltda

1.000

-

Farma Logística e Armazéns
Gerais Ltda.

5.000

4.000

Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.

19.050

15.000

Fibria Celulose

50.000

-

Francisco Spinasse EPP

-

1.200

Fundação Bunge (w)

45.089

149.208

Furnas Centrais Elétricas S.A.

15.000

-

G7 Log Transportes Ltda.

5.000

5.000

Gafor Logística S.A.

7.370

5.000

Gelog Locações e Transportes Ltda.

5.000

5.001

15.000

-

Gemar Empreendimentos S.A
Gerdau Aços Longos S.A.

-

50.000

Getel Transporte Ltda.

5.000

5.000

Ghelere Comércio e Transporte
de Manufaturados Ltda

5.000

4.078

10.000

10.000

Global Air Cargo Ltda.

3.200

Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

5.000

5.400

Global Transportes

1.333

-

Concessionária Rota do Atlântico S.A.

2.133

5.000

Gold Brasil Logística Ltda.

5.000

4.400

Concórdia Transportes
Rodoviários Ltda.

4.000

4.000

Golden Cargo Transportes
e Logística Ltda.

2.400

2.400

Cooperativa Transp de Cargas
Químicas e Corrosivas de Mauá

1.800

1.800

GPS Log. e Ger. Riscos Ltda.

-

5.000

Cooperativa de Transportes
do Alto Tietê

1.067

-

Graneleiro Transportes
Rodoviários Ltda.

5.000

5.000

Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

4.000

4.000

GVR Gestão de Risco Ltda

2.800

-

Costeira Transportes e Serviços Ltda.

-

5.000

-

15.000

Cristak Nora Transportes Ltda.

-

1.000

2.400

2.400

400

-

-

5.000

10.000

5.000

DSR Soluções e Inteligência Logística

6.540

4.350

Dudalina S.A.

5.000

5.000

Durante Transportadora Ltda.

1.200

1.550

25.875

15.000

Ebmac Transportes e Logística Ltda.

5.733

3.200

Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A

4.019

-

Ecoporto Santos S.A.

3.763

5.000

DLR Logística e Transportes
Dow Agrosciences Indústria Ltda.
Dow Brasil Ind. Comércio de Prod.
Químicos Ltda.

Duratex S.A.

I.V. Transportes e Locações Ltda.
IDF Transportes Ltda.
Ipiranga Produtos

20.000

-

-

50.000

Instituto C&A de
Desenvolvimento Social

65.000

40.000

Instituto CCR

41.000

-

Instituto Lojas Renner

50.000

-

Instituto Sócio Cultural

30.216

-

Intalog Logística Transportes Ltda

2.400

-

INTEC - Integração Nacional de
Transp.e Encom. de Cargas

5.000

5.000

Intercement Brasil S.A.

20.000

20.000

Itaipu Binacional

38.190

20.000

Instituto Arcor Brasil

RELATÓRIO 2016

2016

2015

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)
Jaloto Transportes Ltda.
J.C. Thedin Transportes Ltda.

41

2016

2015

Real Santista Transportes Ltda.

1.800

1.200

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)
-

2.400

800

-

Repom S.A.

3.200

2.400

-

2.400

Rio Grande Energia S.A.

6.076

6.474

5.000

5.000

Rodo Piro Transportes Pesados Ltda.

-

1.200

-

1.800

Rodoagro Transportes e Logística Ltda.

15.000

15.000

600

-

Juliano Bassani Transportes Ltda.

-

1.550

Leão Alimentos e Bebidas Ltda.

-

5.000

Line Transportes Serviços
e Embalagens Ltda.

1.200

-

Liran Transportes e Logística Ltda.

1.800

1.800

Lobo Logística Ltda.

3.333

5.690

Localfrio S/A Armazéns Gerais
e Frigoríficos

2.400

2.400

Loma Transportes Rodoviários Ltda.

1.200

-

Lourenço Transportes e Comércio Ltda.

1.800

1.800

10.000

5.000

600

-

Martins Comércio e Serviços de
Distribuição S.A.

-

10.000

Martins Despachos e Assessoria
em Logística Ltda.

1.800

2.400

Mercedes -Benz do Brasil Ltda.

30.000

30.000

2.400

2.400

JB Transportes de Cargas Ltda.
JBS S.A.
JRD Logística de Marketing Ltda.
JSL S.A.
Karnec Transportes Ltda EPP

Luft Transportes Rodoviários
e Armazéns Gerais
Manutenção de Carretas Ltda. ME

Mercotrans Transportes e Logística Ltda.
Mineração Maracá Indústria
e Comércio S.A.

5.000

5.000

Rodogarcia Transportes
Rodoviários Ltda.

-

1.500

Rodomac Transportes de Cargas e
Aluguel Ltda.

-

1.075

Rodonorte Concessionária Rodovias
Integradas S/A

-

6.000

Rodoquim Transportes Ltda.

1.500

3.000

Rodovia das Cataratas S.A.

3.766

5.000

Rodoviário Matsuda Ltda.

2.400

-

Rodovias Integradas do Oeste S.A.

-

5.000

Roglio Logística S.A.

-

2.400

Roma Logística Ltda.

-

1.600

5.000

-

Santa Felicidade Transporte
e Logística Ltda.

-

5.000

Santos Brasil Logística S.A.

5.000

5.200

-

1.200

Scania Latin America Ltda.

8.000

-

Scania New Products

5.000

-

Sabará Químicos e Ingredientes S.A.

Santos Muniz Transportes Rodov.
de Cargas Ltda.

Sequoia Logística e Transportes Ltda

10.000

-

Settor Transportes Ltda.

-

3.200

-

1.200

-

20.000

Mira OTM Transportes Ltda.

2.400

4.000

Sociedade Interestadual
de Transportes Carvalho Ltda.

Motus Serviços Ltda.

5.000

5.000

Sotran Logística e Transportes Ltda.

1.600

-

-

Steel Log Logística Transportadora
e Serviços Ltda.

-

6.293

4.000

-

Suatrans Emergência S.A.

-

3.200

-

1.800

Target Meio de Pagamentos S.A.

-

1.200

Nasul Cargo Logística Ltda.

5.000

2.500

Tegma Gestão Logística S.A.

-

30.000

Nelcar Transportes Rodoviários Ltda.

3.600

-

Terra SJ Transporte Rodoviário Ltda.

-

3.200

Nestlé Brasil Ltda.

5.000

-

Tic Transportes Ltda.

-

5.000

Operfrio Transportes Ltda.

1.200

-

-

4.900

TNT Mercúrio Cargas
e Encomendas Express S.A.

-

4.000

Patrus Transportes Urgentes Ltda.

20.000

20.000

-

31.590

Paulo Express Transportes Serviços
de Logística Ltda.

TPI Triunfo Participações
e Investimentos S.A.

3.200

3.200

Tquin Transportes Ltda.

Movibras Movimentações
de Materiais Ltda.

1.200

MVC Transporte e Logística Ltda.
MWA Logística e Transportes Ltda.

Osper Transportes e Logística Ltda.

PBEX Transportes e Logística Ltda.
Primax Transports Pesados Ltda.
Prodelog Transportes Ltda.
Quim Transportes Ltda.

Tanskompa Ltda.

-

3.200

5.000

-

1.200

-

-

4.239

Target Meio de Pagamentos S.A.

600

-

-

1.000

Techtrans Transportes

400

-

640

-

Tegma Gestão Logística S.A.

5.000

-

3.200

-

Quimilog Transportes e Logística Ltda.

2.400

2.400

Thedin Transportes Ltda.

Quimisa S.A.

6.667

5.000

Tic Transportes Ltda.

5.190

-

TNT Mercúrio Cargas
e Encomendas Expressas S.A.

4.000

-

Tombini e Cia Ltda.

5.000

-

Raça Transportes Ltda.

-

5.000

Rafer Transporte Rodoviário
de Cargas Ltda.

-

1.200

Raupp Transportes Rodoviários Ltda.

3.200

3.163

Tquim Transportes Ltda.

2.560

-

RDX Logística, Transportes
e Armazenagem

1.800

4.761

Transportadora MRA Lima
Transportes de Produtos

2.800

1.200
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6. RECEITAS DE DOAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REVENUES FROM DONATIONS AND SERVICES

2016

2015

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)
Transportadora Contatto Ltda.

-

5.000

Transportes Albino Ltda.

-

1.200

Trans Trans Varzea Ltda.

-

1.200

Trans Pantanal Ltda.

-

2.750

Transac Transporte Rodoviário Ltda.

-

Transagio Transportes Ltda.

-

2016

2015

Transportes Imediato Ltda.

5.000

5.000

Transportes Jorgeto Ltda.

3.200

-

Transportes Morada do Sol Ltda.

1.600

2.400

600

-

PROGRAMA
NA MÃO CERTA: (n)
Na Mão Certa Program: (n)

Tranportes Naju Ltda.
Transportes Rodoviário de Cargas Ltda.

1.200

-

Transportes Rotina Ltda.

4.333

1.200

Transportes Toniato Ltda.

5.000

5.000

3.200

Transrio Transportes
e Logística Ltda. ME

1.800

1.200

1.200

Tropical Transportes Ipiranga Ltda.

5.000

7.440

Treck Transportes Especializados Ltda.

-

1.200

4.000

4.350

Transcaramori Logística
e Armazém Transportes Ltda.

3.198

3.550

Transfuturo Transportes Ltda.

3.200

-

-

5.000

TW Transportes e Logística Ltda.

-

4.350

Unilever Brasil Ltda.

5.000

5.000

Unilog Universo Logística Ltda.

5.000

5.000

Vale do Tibaji Transportes e Logística

1.200

-

Transkompa Ltda.

TSA Transportes Scremim
e Armazéns Ltda.

Transline Transportes
e Serviços Agrícolas Ltda.

-

1.800

Translos Ltda.

-

1.200

Transmaroni Transportes Brasil
Rodoviário Ltda.

-

5.750

Valpasa Indústria de Papel Ltda.

5.333

2.400

400

1.200

Vai Brasil Transportes, Logística
e Distribuidora Ltda.

-

2.200

1.200

-

VF Transportes Ltda.

1.800

-

Via Dupla Transportes
Rodoviários Ltda.

1.924

-

Videira Transportes Rodoviários Ltda.

1.200

1.597

Transpare Transportes
Armazéns Gerais Ltda.
Transpedrosa S.A.
Transpizzatto Ltda.

3.200

3.200

Transportadora 7 Flexas Ltda.

-

2.400

Transportadora Ajofer Ltda.

-

4.000

Transportadora Almeida
de Marília Ltda.

3.200

3.400

-

1.067

Volvo do Brasil Ltda.

10.000

-

Transportadora Brasil Central Ltda.

-

2.400

Vopak Brasil S.A.

10.000

10.000

-

4.000

Transportadora Ciclon Ltda
Transportadora Contatto Ltda

Vobeto Transportes Ltda.

600

-

Walmart Brasil LTDA.

5.000

-

Whirlpool Latin America

5.000

5.000

-

15.000

-

1.200

5.000

-

38.142

24.678

1.253.143

1.341.376

2016

2015

-

17.749

970

11.820

Hotéis que integram a rede Atlantica
Hotels comprising the Atlantica chain

481.233

458.414

Total

482.203

487.983

4.408.539

4.404.648

Transportadora Delefratti Ltda.

600

-

White Martins Gases Industriais Ltda.

Transportadora Dois Irmãos Ltda.

600

-

WR de Aquino Transportes de Frios
Ziranlog Armazéns Gerais
e Transportes Ltda

Transportadora Ferrari Ltda.

400

-

Transportadora Fonseca e Filhos Ltda.

2.470

1.200

Transportadora Giomila Ltda.

2.820

-

Doações diversas
Sundry donations

Transportadora Gobor Ltda.

5.000

-

Total

Transportadora Gorgonho Ltda.

3.334

5.000

Transportadora Montemorense Ltda.

-

2.400

Transportadora Pinhalense Ltda.

-

1.200

Transportadora Plimor Ltda.

-

5.000

Transportadora São José
de Capivari Ltda.

-

3.200

Transportadora Trans Varzea Ltda.
Transportadora Unidos Ltda.
Transporte Gelsleihter Ltda.

2.800

-

-

1.105

-

1.550

2.400

-

Transportes Albino Ltda.

-

1.200

Transportes Borelli Ltda.

5.000

4.350

Transportes Buturi S.A.

4.000

3.200

Transportes Cavalinho Ltda.

5.000

5.133

Transportes Dalcoquio Ltda.

1.333

4.000

Transportes Della Volpe S.A.

5.000

5.000

Transporte Lida Ltda.

DOAÇÕES - PARCERIA
ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL: (o)
Donations - Atlantica Hotels
International partnership: (o)
Anserve Comércio de Bebidas
e Alimentos Ltda.
Celi Empreendimentos
Hoteleiros Ltda.

Total Geral
Grand total

RELATÓRIO 2016
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Informações adicionais sobre receitas recebidas

Additional information on income received

(a) Emissão de notas fiscais de Prestação de Serviços – Parceria Fibria
para o desenvolvimento do Projeto Grandes Empreendimentos onde o
Instituto WCF atua na formação de multiplicadores dentre os funcioná-

(a) Issuance of invoices relating to Services – Fibria Partnership for the
development of Grandes Empreendimentos Project in which WCF provides
training of multipliers among Fibria’s employees to clarify and prevent violence
and sexual exploitation of children and adolescents.

rios da Fibria para esclarecimentos e prevenção da violência e exploração
sexual de crianças e adolescentes.
(b) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto WCF - Brasil e a renomada designer de jóias A.C. Khouri ME. O valor doado corresponde à parte das
vendas que foram repassadas para os projetos e programas do Instituto.
(c) Parceria Aldan Assessoria e Participações Ltda. que visa disseminar boas
práticas na proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual no
turismo e arrecadar fundos para os programas e projetos por meio de campa-

(b) Refers to the partnership between Instituto WCF - Brasil and the renowned
jewelry designer A.C. Khouri ME. The amount donated corresponds to part of
the sales transferred to the Institute’s projects and programs.
(c) Aldan Assessoria e Participações Ltda. Partnership – aims at disclosing the
good practices to protect children and adolescent from sexual exploitation in
the tourism and collecting funds to the programs and projects through the
campaigns carried out in the undertakings of the Aldan Group.

nhas realizadas nos empreendimentos do Grupo Aldan.
(d) Refere-se à doação da Carlson Family Foundation para a realização do
Projeto Olimpíadas, com o objetivo de contribuir para que os Jogos Olímpicos
2016 no Brasil deixe assim, um legado positivo para uma Infância Livre de
Exploração Sexual.
(e) Centros Integrados projeto desenvolvido para a implantação de
centros de Escuta da criança e do adolescente de maneira única por
profissionais especializados visando que o depoimento da criança seja
pronunciado uma única vez, evitando a exposição em longos e dolorosos
processos de investigação.
(f) Christian Dior – Parceria entre o Instituto WCF – Brasil e Christian Dior
para investimento em Marketing Relacionado à Causa (MRC) e no desenvolvimento de suas atividades.
(g) Refere-se à parceria entre o Instituto WCF - Brasil e a empresa Klabin S/A,
no âmbito do Programa Grandes Empreendimentos, para o desenvolvimento
do Projeto Puma pela Infância, cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento
dos municípios de Telêmaco Borba, Ortigueira e Imbaú, no estado brasileiro do
Paraná, para a prevenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças
e adolescentes nestas localidades.
(h) Refere-se à doação da OAK Foundation para realização do Projeto Olimpíadas, com o objetivo de contribuir para que os Jogos Olímpicos 2016 no Brasil
deixe assim um legado positivo para uma Infância Livre de Exploração Sexual.
(i) Refere-se à parceria firmada entre o Instituto WCF – Brasil e a UNICEF,
com foco no aperfeiçoamento da plataforma online da formação à distância
em Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, concebida pelo Instituto
e pelo Conselho Nacional de Justiça em 2013, a fim de proporcionar melhor
aprendizado aos participantes do curso.
(j) Refere-se à doação de Renata C. Nascimento para cobertura de custos administrativos e viabilização de projetos.

(d) Refers to the donation from Carlson Family Foundation for the
implementation of the Olympics Project, aimed at contributing to 2016
Olympic Games in Brazil for it to leave a positive legacy for a Childhood Free
from Sexual Exploitation.
(e) Integrated Centers project designed to implement child and adolescent
Listening centers exclusively by specialized professionals aiming to ensure a
child’s testimony is pronounced only once, thus avoiding exposure in long and
painful investigation processes.
(f) Christian Dior – partnership between Instituto WCF – Brasil and
Christian Dior for investing in Cause-related Marketing (CRM) and
developing its activities.
(g) Refers to the partnership between Instituto WCF - Brasil and Klabin
S/A, within the scope of Grandes Empreendimentos Program, for the
development of Puma pela Infância Project, which aims to contribute to
strengthening the cities of Telêmaco Borba, Ortigueira and Imbaú, in the
State of Paraná, to prevent and combat sexual violence against children and
adolescents in those locations.
(h) Refers to the donation from OAK Foundation for the implementation
of the Olympics Project, aimed at contributing to 2016 Olympic Games
in Brazil for it to leave a positive legacy for a Childhood Free from
Sexual Exploitation.
(i) Refers to the partnership between Instituto WCF - Brasil and UNICEF,
focused on improving the online platform for distance learning on Special
Testimony of Children and Adolescents, granted by the Institute and the
National Council of Justice in 2013 to promote greater learning to the
course participants.
(j) Refers to the donation received from Renata C. Nascimento to cover
administrative costs and make projects feasible.
(k) Stora Enso Brasil Ltda. – donation to Proteção em Rede Project in

(k) Stora Enso Brasil Ltda. – doação ao Projeto Proteção em Rede no extre-

sexual contra crianças e adolescentes nos municípios de Porto Seguro, Santa
Cruz Cabrália e Eunápolis, no Estado da Bahia. A parceria foi firmada em
dezembro de 2011, e as ações do projeto, inicialmente previstas para 36 meses, se estendeu até 2016.

the Extreme South Region of the State of Bahia, whose purpose is to
improve the public policies to prevent children and adolescent from sexual
exploitation and fully cope with these situations in the municipalities of
Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália and Eunápolis, in the State of Bahia.
The partnership was entered into in December 2011 and the project
actions, initially scheduled to take place within 36 months, were extended
through 2016.

(l) Refere-se à doação da Votorantim Industrial S.A. aos programas e projetos
do Instituto.

(l) Refers to the donation from Votorantim Industrial S.A. to the Institute’s
programs and projects.

mo sul da Bahia, que tem como objetivo contribuir com o fortalecimento das
políticas públicas de prevenção e atenção integral às situações de violência
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(m) Refere-se à doação World Childhood Foundation Inc. – E.U.A. para apoio
à Casa Santa Maria no desenvolvimento do Projeto Alvorecer, que visa promover melhorias na estrutura geral dessa instituição, bem como viabilizar a
compra de material pedagógico para a realização de oficinas com crianças e
adolescentes acolhidos pela Casa Santa Maria e da comunidade local.
(n) Programa Na Mão Certa – (Brasil) – mobiliza governos, empresas e orga-

(m) Refers to the donation from World Childhood Foundation Inc. – USA to
support Casa Santa Maria in connection with the development of the Alvorecer
Project, which aims at promoting improvements in the general structure of such
institution, as well as enabling the purchase of educational material for the
performance of workshops oriented to children and adolescents sponsored by
Casa Santa Maria and the local community.

nizações do terceiro setor para a prevenção e o enfrentamento da exploração
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

(n) Na Mão Certa (Brazil) Program – aims at raising the awareness of
governments, companies and organizations in the third sector to prevent and
combat sexual exploitation of children and adolescents in the highways.

(o) Refere-se à parceria Atlantica Hotels International, que visa disseminar boas
práticas na proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual no
turismo e arrecadar fundos para os programas e projetos do Instituto, por meio
de campanhas e eventos nos empreendimentos da rede Atlantica.

(o) Refers to the Atlantica Hotels International partnership whose main purpose
is to disclose the good practices to protect children and adolescent from sexual
exploitation in the tourism and collect the funds for the Institute’s programs
and projects through campaigns and events at the units of the Atlantica chain.

7. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DE CUSTOS

7. INFORMATION ON THE NATURE OF THE COSTS

E DESPESAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

AND EXPENSES RECOGNIZED IN THE STATEMENT

O Instituto apresentou a demonstração do resultado
utilizando uma classificação das despesas com base na sua
função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

The Institute’s statement of surplus (deficit) is presented based on a classification of expenses, according to their function.
The information on the nature of these expenses recognized in
the statement of surplus (deficit) is as follows:

OF SURPLUS (DEFICIT)

2016
Serviços prestados por pessoas jurídicas
Services provided by legal entities
Recursos doados a projetos (vide nota nº.8)
Funds donated to projects (see Note 8)

(3.015.010)

2015
(2.300.502)

(57.885)

(86.345)

Despesas com pessoal
Personnel expenses

(915.137)

(2.280.485)

Despesas com viagens
Travel expenses

(287.541)

(422.944)

Propaganda e publicidade
Advertising and publicity

(259.826)

(116.520)

Aluguéis e condomínios
Rentals and common area management fees

(63.520)

(21.754)

Taxas e contribuições
Taxes and contributions

(71.157)

(4.275)

Serviços prestados por pessoas físicas
Services provided by individuals

(24.783)

(42.420)

Depreciações e amortizações
Depreciation and amortization

(24.653)

(11.146)

(559.710)

-

Provisões para riscos Trabalhistas (vide nota explicativa nº.9)
Provisions for labor risks (see Note 9)
Outras
Other
Total

(273.985)

(41.134)

(5.553.207)

(5.327.525)

2016

2015

(45.000)

(45.000)

8. RECURSOS DOADOS À PROJETOS
DONATIONS TO PROJECTS

BENEFICIÁRIOS Beneficiary
Casa Santa Maria (a)

RELATÓRIO 2016
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2016

2015

(12.580)

-

(305)

-

Fundação Miguel Mendonça (c)

-

(8.345)

Instituto Tribos Jovens – ITJ (d)

-

(33.000)

(57.885)

(86.345)

BENEFICIÁRIOS Beneficiary
Centro Referência, Est. e Ações sobre Crianças e Adolescentes (b)
Diversos
Sundry

Total
Informações adicionais sobre os recursos doados à projetos

Additional information on funds donated to projects

(a) Doação à Casa Santa Maria para desenvolvimento do Projeto Alvorecer,
que visa promover melhorias na estrutura geral da instituição, bem como
viabilizar a compra de material pedagógico para a realização de oficinas
com crianças e adolescentes acolhidos pela Casa Santa Maria e da comu-

(a) Donation to Casa Santa Maria for the development of Alvorecer Project,
aiming at promoting improvements in the institution’s general structure, as
well as enabling the purchase of educational material for the performance of
workshops oriented to children and adolescents sponsored by Casa Santa Maria
and the local community.

nidade local.
(b) Doação à CECRIA – Centro de Referência, Estudo e Ações sobre Crianças e Adolescentes para a realização de uma ação mobilizadora do “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” realizada em 18/05/2016
(c) A Fundação Miguel Mendonça é uma organização social sem fins lucrativos, sediada em Barreiros/Pernambuco, que atende crianças e adolescentes
em atividades complementares a escola, além de acompanhamento jurídico, psicológico e social para as famílias. Esta Fundação em 2015 recebeu do
Instituto WCF a doação de móveis e equipamentos de escritório em função
do fechamento do escritório que administrava o Programa Pernambuco em
nome do Instituto WCF.
(d) Doação ao Instituto Tribos Jovens – ITJ, em ações diretas de articulação,

(b) Donation to CECRIA – Centro de Referência, Estudo e Ações sobre
Crianças e Adolescentes to organize a mobilizing action for the National Day
of Combat of Sexual Abuse and Exploitation of Children and Adolescents
(“Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”), held on May 18, 2016.
(c) Fundação Miguel Mendonça is a nonprofit social organization
headquartered in Barreiros/Pernambuco, which provides children and
adolescents with supplemental school activities, as well as legal, psychological
and social counseling to families. In 2015, this Foundation received a donation
of office furniture and equipment from Instituto WCF due to the closure of the
office that managed Pernambuco Program on behalf of Instituto WCF.

mobilização e apoio operacional à organizações e poder público locais para
o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, no âmbito
do Projeto Proteção em Rede no Extremo Sul da Bahia.

(d) Donation to Instituto Tribos Jovens - ITJ, in direct awareness, mobilization
and operational support actions to organizations and local public authorities to
fight the sexual violence against children and adolescents, within the scope of
the Proteção em Rede Project in the Southern area of Bahia.

9. PROVISÃO PARA RISCOS

9. PROVISION FOR RISKS

O Instituto está sujeito a riscos tributários, cíveis e trabalhistas, entre outros. Em bases periódicas, a Administração revisa o quadro de riscos conhecidos, avalia as chances de perdas
prováveis e ajusta as provisões, considerando a opinião de seus
assessores jurídicos e os demais dados disponíveis no fim de
cada exercício. Em 31 de dezembro de 2016 foi constituída
provisão para riscos trabalhistas, no valor total de R$332.198.
Adicionalmente, a companhia provisionou R$227.512, referente a riscos previdenciários, incluíndo multas e juros.
Em 31 de dezembro de 2016, o Instituto não possui exposição (R$ 7.500 em 31 de dezembro de 2015) referente a
processos trabalhistas com a chance de perda que foi considerada possível, conforme opinião dos assessores jurídicos.

The Institute is subject to tax, civil, labor and other
risks. Management periodically reviews known risks, assesses
the likelihood of probable losses and adjusts the respective
provisions based on its legal counsel’s opinion and other
available data at the end of the reporting period. As at
December 31, 2016, a provision for labor risks was recognized
in the total amount of R$332,198. In addition, the Institute
accrued R$227,512 relating to social security risks, plus fines
and interest.
As at December 31, 2016, the Institute is not exposed
(R$7,500 as at December 31, 2015) to labor lawsuits assessed
as possible loss, based on the legal counsel’s opinion.
10. TAX IMMUNITY

10. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Em 31 de dezembro de 2016, o Instituto cumpre os requisitos do artigo 14, do Código Tributário Nacional - CTN,

As at December 31, 2016, the Institute complies with
all requirements of article 14 of the National Tax Code
(CTN), which provides tax immunity to institutions that

46

CHILDHOOD BRASIL

o qual torna imunes as instituições que não distribuem os resultados e que aplicam seus recursos em território nacional.
O Instituto também se enquadra na Lei OSCIP
nº 9.790/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99, a qual
permite remuneração a valor de mercado dos dirigentes do
Instituto que atuem efetivamente na gestão executiva.
O Instituto conseguiu isenção total da tributação de imposto de renda sobre suas aplicações financeiras, mediante
artigo 57 da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil (RFB) 1.022.

do not distribute profits and invest their funds in the
national territory.
The Institute is also subject to OSCIP Law 9790/99,
regulated by Decree 3100/99, which permits compensation
at market value of the Institute’s management that effectively
contributes to the executive management.
The Institute received full exemption in relation to the
income tax on short-term investments, in conformity with
article 57 of Regulatory Instruction 1022 issued by the
Brazilian Federal Revenue Service (RFB).

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

11. FINANCIAL INSTRUMENTS

O Instituto participa de operações com instrumentos
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que
se destinam a atender às suas necessidades, bem como a
reduzir a exposição a riscos de taxas de juros.

The Institute conducts transactions involving financial
instruments, all of which recorded in balance sheet accounts,
which are intended to meet its needs and reduce exposure to
interest rate risks.

Risco de taxas de juros
As taxas de juros nas aplicações financeiras são, na sua
maioria, vinculadas à variação do CDI. Essas posições estão demonstradas a seguir:

Ativo - CDI
Assets - CDI

O Instituto possui os seguintes instrumentos financeiros
classificados em:

Interest rate risk
Interest rates on short-term investments are mostly linked to
CDI fluctuation. These positions are as follows:
		
2016

2015

6.489.111

7.446.995

The Institute has financial instruments classified as follows:

2016

2015

Caixa e equivalentes de caixa
Cash and cash equivalents

2.767.404

3.277.771

Títulos e valores mobiliários
Securities

4.107.290

4.803.595

36.026

195.808

ATIVOS FINANCEIROS: Financial assets:
Empréstimos e recebíveis
Loans and receivables

PASSIVOS FINANCEIROS: Financial liabilities:
Outros passivos
Other liabilities
Fornecedores
Trade payables

A Administração do Instituto é de opinião que os instrumentos financeiros, os quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não
apresentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado.

The Institute’s management believes that the financial
instruments, which are recognized in financial statements at
their carrying amounts, approximate their market values.
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Riscos de liquidez
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Liquidity risks

O Instituto depende de doações e subvenções para continuar operando e exercendo suas funções sociais e entende
que continuará recebendo as doações e subvenções necessárias para sua operação.

The Institute relies on donations and grants to continue
as a going concern and exercise its corporate activities and
understands that it will continue to receive the donations and
grants necessary for its activities.

12. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

12. EMPLOYEE BENEFITS

São concedidos benefícios a empregados, tais como
auxílio médico, alimentação, transporte e seguro de vida.
O montante referente a tais benefícios em 2016 é de
R$ 82.580 (R$148.398 em 2015), considerado no resultado, na rubrica “Despesa com pessoal”.

Benefits are granted to employees, such as healthcare, meal
tickets, transportation allowance and life insurance. In 2016,
these benefits total R$82,580 (R$148,398 in 2015), recorded
in profit or loss in line item “Personnel expenses”.
13. AUTHORIZATION FOR COMPLETION OF THE

13. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração do Instituto autorizou em 24 de abril
de 2017 a emissão das presentes demonstrações financeiras,
estando aprovadas para divulgação.

FINANCIAL STATEMENTS

The Institute’s management authorized the issuance and
disclosure of these financial statements on April 24, 2017.

PARCEIROS E
APOIADORES
PARTNERS AND SUPPORTERS
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PARCEIROS E APOIADORES
PARTNERS AND SUPPORTERS

PARCEIROS INSTITUCIONAIS Institutional Partners
(empresas e instituições que doaram recursos financeiros para projetos e/ou iniciativas da organização)
(companies and institutions that donated funds for Childhood Brasil projects and/or initiatives)

ANSERV | ANA CAROLINA KHOURI | ARA VARTANIAN | FRIGOSERV | LENNY NIEMEYER | REALGEM’S | SHOPPING JK IGUATEMI | SANDRO BARROS

PARCEIROS DE PROGRAMAS Program Partners
(empresas e instituições que doaram recursos financeiros para programas específicos)
(companies and institutions that donated funds to specific programs)

PARCEIROS PRO BONO Partners In Kind
(empresas e instituições que doaram serviços) (companies and institutions that donated services)

CRUZEIRO NEWMARC INTELLECTUAL PROPERTY | NEWTON SILVEIRA
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PROGRAMA NA MÃO CERTA On The Right Track Program
(empresas e instituições que doaram recursos financeiros para o programa)
(companies and institutions that donated funds to this program)
PATROCINADORES Sponsors
OURO 2016 Gold 2016

VERSÃO CMYK

PRATA 2016 Silver 2016

BRONZE 2016

APOIADORES Supporters
APOIADOR I Supporters I

APOIADOR III Supporters III

•
•
•
•

• Akzo Nobel Pulp and Performance
Química Bahia Ltda.
• Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A
• Cargill Agrícola S/A
• Concessionária de Rodovias Minas
Gerais Goiás S/A
• Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
• DSR Soluções e Inteligência Logística
• Dudalina S/A
• G7 Log Transportes Ltda.
• Gafor Logística S/A
• Gelog Locações e Transportes Ltda.
• Ghelere Comércio e Transporte de
Manufaturados Ltda.
• GPS Logística e Gerenciamento
de Riscos S.A.
• Graneleiro Transportes Rodoviários Ltda.
• Grupo Boticário
• JBS S/A
• Martins Comércio e Serviços
de Distribuição S/A
• Motus Serviços Ltda.
• Nasul Cargo Logística Ltda.
• Nestlé Brasil Ltda.
• Quimisa S/A
• Rodoagro Transportes e Logística Ltda.

BRF S.A.
Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.
Furnas Centrais Elétricas
JSL S/A

APOIADOR II Supporters II
• Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas SP
• Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A
• Cia. Ultragaz S.A.
• Concessionária Rota 116 S/A
• DOW Brasil Indústria e Comércio
de Produtos Químicos Ltda.
• Scania Latin America Ltda.
• Volvo do Brasil Veículos Ltda.
• Vopak Brasil S.A.
• White Martins Gases Industriais Ltda.
• Sequoia Logística e Transportes Ltda.

PARCEIROS DE MÍDIA Media Partners

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabará Químicos e Ingredientes S/A
Santos Brasil Logística S.A.
Tegma Gestão Logística S/A
Tic Transportes Ltda.
Ticket Soluções Hdfgt S/A
Tombini e Cia. Ltda.
Transkompa Ltda.
Transportadora Contatto Ltda.
Transportadora Gobor Ltda.
Transporte Della Volpe S/A
Transportes Borelli Ltda.
Transportes Cavalinho Ltda.
Transportes Imediato Ltda.
Transportes Toniato Ltda.
Tropical Transportes Ipiranga Ltda.
Companhia de Transporte Alto Horizonte
Concessionária BR-040 S/A
Getel Transporte Ltda.
Gold Brasil Logística Ltda.
Leão Alimentos e Bebidas Ltda.
Transportadora Gorgonho Ltda.
Unilever Brasil Ltda.
Unilog Universo Logística Ltda.
Whirlpool Latin America
Ziranlog Armazéns Gerais e Transportes Ltda.
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PARCEIROS TÉCNICOS Institutional Partners
(empresas e instituições que apoiaram a viabilização e execução de projetos)
(companies and institutions that helped enable and execute the projects)
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Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil)
Rua Funchal, 411, Conjunto 114 – Vila Olímpia
04551-060 – São Paulo – SP
www.childhood.org.br
childhood@childhood.org.br

EXPEDIENTE 2016 Team 2016

CONSELHO DELIBERATIVO Deliberative Council

EQUIPE Our Team

Presidente

Diretor Executivo

Chair
Rosana Camargo de Arruda Botelho | Participações Morro Vermelho

Executive Director
Ana Maria Drummond

Arthur José de Abreu Pereira | SDI Desenvolvimento Imobiliário
Carlos Alberto Mansur | Banco Industrial do Brasil
Carlos Pires Oliveira Dias | Participações Morro Vermelho
Christer Manhusen | Câmara do Comércio Sueco-Brasileira
Eduardo Alfredo Levy Junior | Bexs Banco Corretora de Câmbio

Vice Diretor Executivo

Erling Sven Lorentzen | Lorentzen Empreendimentos
José Ermírio de Moraes Neto | Votorantim Participações
Kelly Gage | Curtis L. Carlson Family Foundation
Klaus Werner Drewes | Drewes & Partners Corretora de Seguros
Luis Norberto Pascoal | Cia DPaschoal de Participações
Luiz de Alencar Lara | Lew’Lara\TBWA Publicidade
Nils Erik Gunnarsson Grafström | Invest Sweden

Programs and Corporate Relations Manager

Paulo Agnelo Malzoni | Grupo Victor Malzoni
Paulo Setúbal Neto | PSN Participações
Rolf Gustavo Roberto Baumgart | Grupo Vedacit

Assessora de Mobilização de Recursos

Assessoria ao Conselho Board Advisor
Ana Maria Drummond

Vice-Executive Director
Ricardo de Macedo Gaia

Gerente de Programas e Relações Empresariais
Eva Cristina Dengler

Gerente de Advocacy
Advocacy Manager
Itamar Batista Gonçalves

Resource Mobilization Coordinator
Vanessa Teramoto Higa

Analista de Comunicação
Communications Analyst
Alessandra Castro de Assis

CONSELHO FISCAL Fiscal Council
Olga Colpo | OC Governança Estratégica
Sergio Orlando Asís | SOA Consulting

Analista de Operações
Operations Analyst
Marina Monteiro

Analista de Programas
Program Analysts

REALIZAÇÃO Report Production
Coordenação Executiva Executive Coordinator
Alessandra Castro de Assis

Projeto Gráfico Graphics

Atelier Carta Comunicação e Projetos Especiais

Textos e Revisão Texts and Revision
Maria Fernanda Vomero

Tradução Translation
Montreal Consultants

Alessandra Alves da Silva
Mônica Santos

Estagiária de Operações e Programas
Operations and Programs Trainee
Patricia de Sousa Costa

CHILDHOOD.ORG.BR

A Childhood Brasil é uma organização brasileira que faz parte da World Childhood
Foundation (Childhood), instituição internacional criada em 1999 pela Rainha Silvia da
Suécia para proteger a infância e “garantir que as crianças sejam crianças”. Há dezessete
anos no país, a Childhood Brasil trabalha em prol de uma infância livre de abuso
e exploração sexual. Atualmente, executa dois programas próprios e seis projetos. A
organização já apoiou 136 iniciativas por meio de 72 instituições, beneficiando mais
de 2 milhões de pessoas, entre crianças e adolescentes, seus familiares e profissionais de
diferentes setores. Além disso, desenvolve programas regionais e nacionais e influencia
políticas públicas, como a elaboração do Projeto de Lei 3792/2015. Também assessora
os diferentes agentes, orientando-os sobre como atuar em favor da causa. Desse modo,
promove a defesa dos direitos de meninas e meninos e cria uma rede de proteção. Com
sede em São Paulo, a Childhood Brasil é certificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip).

Childhood Brasil is a Brazilian organization that is part of the World Childhood
Foundation, an international institution established in 1999 by Queen Silvia of Sweden
with the twin goals of protecting children and to “ensure that children are children”. For 17
years Childhood Brasil has been fighting for children to grow up free from sexual abuse
and exploitation. It currently runs two of its own programs and six projects. To-date the
organization has supported 136 initiatives through 72 partner institutions, benefiting more
than two million people, including children and adolescents, their families, and professionals
from a variety of sectors. It also develops regional and national programs and influences public
policies, such as the creation of Bill 3792/2015. It also advises the many agents involved,
showing them how their actions can support the cause. To this end, it promotes the defence of
rights for boys and girls and creates protection networks. Childhood Brasil is headquartered
in São Paulo, and registered in Brazil as a Public Interest Civil Society Organization.

@ChildhoodBrasil

/ChildhoodBrasil

