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FIND CONSTRUCTIVE WAYS OF PREVENTING ALL FORMS OF CHILD ABUSE.

In Brazil, our offi  ce has pioneered and scaled up an innovative approach to protection 
of children from sexual violence by stimulating the private sector, government and civil 

society to work together.”
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Temos muitos motivos para celebrar os 25 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente  (ECA), completados em 2015. Resultado de uma ampla negociação 
da sociedade civil, o estatuto apresentou um novo paradigma em relação ao en-
tendimento da infância e da adolescência, atribuindo à família, à sociedade e ao 
Estado a responsabilidade compartilhada em assegurar os direitos fundamentais 
de crianças e de adolescentes. Guiando-se pelo princípio da proteção integral ao 
estabelecer as diretrizes e as linhas de ação de uma política de atendimento, suas 
contribuições são inestimáveis; ressaltamos, por exemplo, a criação dos conse-
lhos tutelares, órgãos municipais formados por membros da sociedade civil, cuja 
função primordial é zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, atuando de 
modo protetivo e denunciando possíveis violações. Estão presentes em 98% dos 
municípios brasileiros.

Embora o ECA tenha se tornado referência internacional e inspirado legis-
lações semelhantes em vários países, ainda enfrenta resistência em alguns setores 
da sociedade e suas normas não são totalmente cumpridas. A integração e o 
pleno funcionamento da rede de proteção continuam sendo grandes desafi os.
A mudança de percepção sobre a infância e a adolescência é um processo lento 
e espinhoso, ainda mais quando esbarra em crenças arraigadas na cultura brasi-
leira, a exemplo do machismo ou do “adultocentrismo” (relação assimétrica de 
poder do adulto sobre as demais faixas etárias). Enxergar crianças e adolescen-
tes como sujeitos de direitos pode ser revolucionário nesse contexto, assim como
assumir que toda a sociedade tem responsabilidade sobre o bem-estar e a prote-
ção de suas populações mais jovens.

O que dizer, então, do enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes, a principal missão da Childhood Brasil? Felizmente, o modo de 

We have many reasons to celebrate the 25th anniversary of  the Child and Adolescent 
Statute (ECA), an event which occurred in 2015. The result of  a broad-based eff ort by 
civil society, this legislation brought a new paradigm to the understanding of  childhood 
and adolescence, giving the family, society and the state shared responsibility for ensuring 
the fundamental rights of  children. It is guided by the principle of  comprehensive 
protection, and establishes guidelines and action processes to govern an assistance policy 
in Brazil. Its contributions have been countless, notably the creation of  guardianship 
councils, which are municipal bodies formed by members of  civil society. These councils 
operate primarily to protect children, ensure their rights, and report possible violations, 
and are now found in 98% of  Brazil’s municipalities.

Although the Statute has become a global benchmark and inspired similar legislation 
in many countries, it still faces resistance from certain sectors of  society. Additionally, 
not all of  its requirements are being fully met. The integration and overall operation 
of  the protection network continue to be major challenges. Changing the perception of  
childhood and children’s rights is a slow and diffi  cult process, particularly in the context 
of  deep-rooted aspects of  Brazilian culture, such as machismo or “adult-centrism” (the 
asymmetrical power relationship of  adults over other age groups). Acknowledging the 
rights of  children can be revolutionary in this context, in addition to recognizing that all 
of  society is responsible for the welfare and protection of  its young people.

encarar esse tema, não só no Brasil, mas no mundo, tem se transformado. 
Entre as 169 metas e os 17 objetivos que compõem a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), 
encontra-se o compromisso: “Acabar com abuso, exploração, tráfi co e todas 
as formas de violência e tortura contra crianças” (ODS 16.2). A violência 
contra a infância, tão negligenciada em agendas globais, ganha visibilidade 
ao ser evidenciada pela ONU. Trata-se de um grande avanço.

Em seu constante trabalho de advocacy em prol do respeito aos
direitos de crianças e adolescentes, a Childhood Brasil tem fomentado 
a criação e a implementação de políticas públicas em favor da infância.
Em 2015, a organização participou ativamente da elaboração do Projeto 
de Lei 3792/2015, já protocolado na Câmara dos Deputados, que esta-
belece garantias de proteção às vítimas de violência, como o atendimento 
integrado e a qualifi cação dos profi ssionais envolvidos. 

Avanços importantes também aconteceram no Programa Na Mão 
Certa em 2015, como resultado do trabalho realizado junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho. A proteção 
da infância e da adolescência foi considerada na aprovação da Portaria 
MTE 944/2015, que regula e fi scaliza critérios da Lei 13.103/2015. A nova 
lei dispõe sobre os quesitos trabalhistas para os profi ssionais do transporte 
rodoviário de carga, enquanto a portaria veda o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes nos locais de espera, 
de repouso e de descanso nas estradas, salvo quando acompanhados pelos responsáveis ou devidamente documentados.

Por fi m, mas não menos importante, comemoramos os dez anos de parceria e aprendizados com a Atlantica Hotels, 
que incorporou o tema da proteção à infância e à adolescência em sua gestão de negócios e tornou-se exemplo em hospita-
lidade no turismo. Que venham outros dez anos!

In light of  this, what is Childhood Brasil’s scorecard with respect to its primary mission, namely, confronting sexual 
violence against children and adolescents? Fortunately, this can be assessed by looking not just at Brazil but around the 
world, where this cause has undergone a sea change. The 169 targets and 17 goals that make up the United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development include the commitment to “End abuse, exploitation, trafficking and all forms of  
violence against and torture of  children” (SDG 16.2). Violence against children, an issue which has been sorely neglected 
on global agendas, has now gained ground and visibility through the UN. Accordingly, this is a major breakthrough for 
our efforts.

In its ongoing advocacy work to support children’s rights, Childhood Brasil has promoted the creation and 
implementation of  public policies on their behalf. In 2015 the organization actively participated in the drafting of  Bill 
3792/2015, which establishes guaranteed protection for victims of  violence, including integrated assistance and training 
of  the professionals involved. This bill is currently before Brazil’s House of  Representatives.

Important advances also took place in the On the Right Program in 2015 as a result of  the work done in tandem with the 
Ministry of  Labor and Employment and the Public Prosecutor’s Offi  ce of  Labor. Childhood protection was a basis for the adoption 
of  MTE Ordinance 944/2015, which regulates and governs the criteria of  Law 13.103/2015. The new law regulates working 
conditions for truck drivers, while the Ordinance prohibits children to access or remain in truck stops, except when accompanied 
by a parent or proven legal guardian.

Last but not least, we celebrate ten years of  partnership and education with Atlantica Hotels, which has incorporated 
the cause of  child protection into its operations and become a benchmark for the tourism and hospitality industry. Here’s to 
another ten years!

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

Childhood Brasil

 ADVANCES IN CHILDHOOD PROTECTION

aVanÇos na ProTeÇÃo

da inFÂncia

a childhood Brasil tem 
fomentado a criação 

e a implementação de 
políticas públicas em 

prol da infância

childhood Brasil has 
constantly promoted 

the creation and 
implementation of public 

policies on their behalf
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(*) Dados atualizados. 
Errata: Ao contrário do 
material impresso – cujo os 
dados apresentados foram 74 
organizações e 145 projetos 
de base em todo país –, 
as informações corretas já 
constam nessa versão online
na página 7 e na contra-capa.

(*) Current information. 
Correction: The actual 
number of  organizations and 
projects in Brazil appears 
on page 7 and on the inside 
cover of  the online version. 
The fi gures listed in the 
print version, 74 and 145, 
respectively, have changed.
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a organização tem, como 
missão, prevenir e 

enfrentar a violência 
sexual contra crianças 

e adolescentes e 
influenciar a agenda 

de proteção da infância e 
da adolescência no país

Desde 1999, a Childhood Brasil promove e defende os direitos das 
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 transformar 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, estimulando a participação de cada cidadão.

Since 1999, Childhood Brasil has been promoting and defending children’s 
rights through confronting sexual violence and by developing and supporting 
programs and projects that preserve a child’s physical, psychological and moral 
well-being. It provides technical support to local and nationwide projects, trains 
professionals from various disciplines, and seeks to infl uence public policies. As a 
result, we have ensured that countless lives have been changed for the better. Our 
initiatives are known for their ability to multiply knowledge, for having an impact 
on the cause, and for a commitment to results. Childhood Brasil is dedicated 
to establishing an eff ective dialogue with the many sectors of  society in order to 
make the issue of  sexual violence against children a priority. After all, this cause is 
not always visible: child sexuality and the abuse and/or exploitation of  boys and 
girls are still taboos for many people. Accordingly, the organization’s mission is to 
identify the risk factors that make Brazil’s children vulnerable to sexual violence, and 
engage with governments, businesses and civil society in order to protect children 
and encourage everyone to be involved in our cause.

The organization’s mission is 
to prevent and confront sexual 
violence against children, and 

thereby influence the child 
protection agenda in Brazil

nossa causa
OUR CAUSE

conceitos  Issues

ViOlÊncia seXual   Sexual Violence

Ocorre quando crianças e adolescentes são induzidos ou forçados a prá-
ticas sexuais.

When children are induced or forced into sexual practices.

abusO seXual   Sexual Abuse

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

eXplOraçãO seXual   Sexual Exploitation

Pressupõe uma relação de mercantilização, na qual o sexo é resultado de 
uma troca – fi nanceira ou de favores e presentes – que usa crianças e 
adolescentes como objetos sexuais ou mercadorias.
Involves a commercial relationship in which sex is the result of  an exchange of  fi nancial 
favors or gifts, when children are used as sex objects or as tradeable goods.

ao lonGo de sua tRaJetóRia, 
a childhood Brasil Já lançOu

em parceria cOm
ÓrgãOs gOVernamentais

e Outras instituições

61

em pRoJetos 

pRópRios

ou apoiados

r$ 62nesses deZesseis

anos de atuaÇão,

investiu mais de milHÕes

Since its inception, Childhood Brasil has supported 
71 organizations, 134 grassroots projects around the 
country and conducted two of its own programs and 

seven of its own projects.* 

Over the past 16 years it has invested over R$62 million 
in its own projects or those it supports.

It has produced 61 research and
themed publications, in partnership

with government agencies
and other institutions.

RealiZou

OrganiZações

prOJetOs de base
em tOdO paÍs

71
134

prOgramas

prOJetOs
prÓpriOs

2
7

apoiou

pesquisas e
puBlicaÇÕes temáticas,

*

*
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Childhood Brasil’s actions are designed to operate on three fronts: advocacy, 
advisory, and engagement. Our advocacy activities underscore the organization’s 
stance to encourage the implementation of  public policies and the involvement of  
key participants by providing workable concepts and methodologies. As advisers, we 
help companies and business groups develop child protection measures specifi c to their 
sector, and assist with the creation of  local partnership networks. For engagement, our 
priority is to bring greater visibility to the cause in order to motivate all sectors of  society 
to commit to the prevention of  sexual violence against children (SVAC).

The organization 
provides information and 
strategies to ensure that 
the confronting of abuse 
and sexual exploitation is 

always on the agenda

As ações da Childhood Brasil buscam contemplar três frentes de atuação.
O eixo de advocacy reforça a postura da organização em incentivar a im-
plementação de políticas públicas e a participação dos atores envolvi-
dos por meio da disponibilização de conceitos e metodologias adequados.
Em assessoria, oferece a empresas e entidades empresariais apoio no
desenvolvimento de medidas de proteção da infância específi cas para o setor 
a que pertencem, além de fomentar a criação de redes de parcerias locais.
E, em engajamento, a prioridade é dar maior visibilidade à causa e assim esti-
mular o compromisso de todos os setores da sociedade na prevenção da violên-
cia sexual contra crianças e adolescentes (VSCA).

a organização 
disponibiliza informações 

e estratégias a fi m 
de garantir que o 

enfrentamento do abuso 
e da exploração sexual 

esteja sempre em pauta

advocacY

Busca contínua 
pela proteção e
efetivação dos

direitos de crianças
e adolescentes

ADVOCACY

Continuous effort
to preserve and uphold

children’s rights

assessoria

Referência importante
de conhecimentos e de
articulação entre os
atores-chave para prevenir e 
enfrentar a ocorrência de vsca

ADVISORY

Serve as a knowledge base and 
coordinating body in order 

for key participants to 
prevent and confront the 
occurrence of SVAC

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

ENGAGEMENT

Mobilize society to support child protection
through effective communication on the issue,

and on what can and should be done
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autossustentaÇão  Self-sustaintability

Continuous effort
to preserve and uphold

Serve as a knowledge base and 
coordinating body in order 

inFÂncia e 
adOlescÊncia 

liVres de ViOlÊncia 
seXual nO brasil

Childhoods in Brazil
free from sexual

violence

coMo atuamOs
HOW WE OPERATE
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DePoiMenTo 
especial

Major Infrastructure Projects

Special
Deposition 

Project

em 2015, a childhood Brasil executou dois programas e seis projetos próprios voltados à 
promoção e à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com apoio de diversos parceiros

Início do projeto Puma pela Infância, em parceria com a KlaBin, na implantação de nova unidade fabril em 
Ortigueira, no Paraná.

Began the Puma for Children project, in partnership With pulp and paper group KlaBin, as part of  the 
installation of  its new plant in Ortigueira, in Paraná state.

atividades intramuros: formação de multiplicadores; criação e implantação da campanha de 
comunicação para sensibilização e engajamento de trabalhadores; realização de Diálogos Diários de Segurança 
(DDS) contínuos na obra, inserindo no cotidiano de trabalho a refl exão sobre a proteção da infância e temas 
correlatos; apresentação de performances teatrais sobre a proteção da infância contra a violência sexual.

intramural activities: training of  multipliers; creation and implementation of  the communication campaign for 
awareness and engagement of  workers; conducting ongoing Daily Safety Dialogues (DSD) on the job in order for child 
protection and related issues to become a daily routine, and; presentation of  theatrical performances about protecting 

children against sexual violence.

aÇÕes extramuros: articulações com a rede local e 
realização do diagnóstico situacional do sistema de garantia de 
direitos de crianças e adolescentes na área de infl uência direta 
da obra – Ortigueira, Imbaú e Telêmaco Borba, no Paraná.

extramural actions: coordination with the local network and 
undertaking of  the situational analysis of  the guaranteed children’s 
rights protection system in the direct impact area of  the Klabin plant, 
namely, in Ortigueira, Imbaú and Telemaco Borba, in Paraná.

apoio técnico À gv direito no desenvolvimento da 
Avaliação de Impacto em Direitos Humanos para empresas, uma 
ferramenta que apresenta referências práticas de cuidados com 
o impacto de grandes empreendimentos sobre a infância e a 
adolescência baseados em pesquisas e projetos feitos anteriormente.

technical support for gv direito to help develop the Human Rights Impact Assessment Tool for companies, which 
off ers best practices for reducing the impact of  major projects on children, based on examples from previously studied projects.

Elaboração do Protocolo para Proteção de Crianças e Adolescentes no Contexto de Obras e Empreendimentos, que defi ne 
medidas efi cazes a ser inseridas nas diversas fases de uma obra ou empreendimento para promoção e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes e reparação de violações, especialmente exploração sexual. O protocolo 
é resultado dos trabalhos realizados pela agenda de convergÊncia para grandes oBras desde 2014.

Development of  the Protocol for Child Protection in Construction Projects, which establishes eff ective measures to 
be included in the diff erent phases of  such projects in order to promote guaranteed rights for children and remedy 
incidents of  violence, primarily sexual exploitation. This protocol is the result of  work which was begun in 2014 by the 
convergence agenda for major infrastructure projects.

Elaboração do projeto de lei 3792/2015, que estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e 
adolescentes vítimas e testemunhas de violência, já registrado na Câmara dos Deputados.

Drafting of  Bill 3792/2015, which is currently before Brazil’s House of  Representatives, and establishes a system to 
ensure the rights of  children who are victims of  or witnesses to violence.

Finalização da testagem do 1º protocolo Brasileiro de entrevista forense com crianÇas e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violÊncia sexual, após a avaliação de experiências
de Depoimento Especial desenvolvidas pelos tribunais do 
Distrito Federal, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul.

Completion of  testing of  the 1st BraZilian forensic 
intervieW protocol for child victims or 
Witnesses of sexual violence, following the 
evaluation of  Special Deposition activities at courts in the 
Federal District, Pernambuco and Rio Grande do Sul.

Preparação das diretriZes nacionais para escuta 
de crianÇas e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violÊncia sexual pelo grupo de 
trabalho liderado pela Secretaria de Direitos Humanos do 
governo federal, com representantes dos ministérios da Saúde, 
Educação, Justiça, Desenvolvimento Social e do UNICEF.

Preparation of  the national guidelines for listening to child victims or Witnesses of sexual 
violence, conducted by the working group led by the federal Secretariat for Human Rights, in tandem with 
representatives of  the Ministries of  Health, Education, Justice and Social Development, as well as UNICEF.

Articulação com o conselho nacional de justiÇa a fi m de disponibilizar a plataforma do curso de 
educação a distância para 30 mil conselheiros tutelares, ainda não viabilizada.

Coordination with the national council of justice to provide an upcoming distance education course platform 
for 30,000 members of  Brazil’s guardianship councils.

Inclusão do mÓdulo sobre escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual online no curso de 
educação a distância.

Inclusion of  a module in the distance education course about online listening to child victims of  sexual violence.

With the support of partner organizations, in 2015 Childhood Brasil carried out two of its own 
programs plus six of its own projects which promote and protect children’s rights
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grandes
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Major Events and Childhood – Rio Olympics

On The Right
Track Program

Protection
Network

Publicação da 3ª ediÇão da pesquisa O Perfil do 
Caminhoneiro no Brasil.

Publication of  the 3rd edition of  the Brazilian TruckDrivers Survey.

Aprovação da portaria mte 944/2015, que estabelece 
em seu artigo 12 a vedação do ingresso e da permanência 
de crianças e adolescentes nos locais de espera, de repouso 
e de descanso de caminhoneiros nas rodovias brasileiras, 
salvo quando acompanhados pelos responsáveis ou 
devidamente documentados.

Adoption of  ordinance mte 944/2015, whose Article 12 prohibits children to access or remain in truck stops on 
Brazil’s highways, unless accompanied by an adult relative or legal guardian.

lanÇamento de nova campanha de comunicação para caminhoneiros, Juntos na Estrada pela Proteção da 
Infância, com participação do radialista paulista Pedro Trucão.

launch of a neW communication campaign for truckers, Together on the Road for the Protection of  Children, with 
the participation of  São Paulo radio host Pedro Trucão.

realiZaÇão de 6 etapas do ciclo de WorKshops regionais, reunindo 184 colaboradores de 116 empresas 
participantes, e 6 ofi cinas in-company, oferecendo formação a 96 colaboradores de 19 empresas participantes. 

conducted six stages of the regional WorKshops cYcle, bringing together 184 employees from 116 
participating companies, plus six in-company workshops, which provided training to 96 employees from 19 participating companies.

Conclusão dos planos municipais de enfrentamento 
À violÊncia sexual contra crianÇas e 
adolescentes e transformação deles em leis nos 
municípios de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e 
Eunápolis, na Bahia.

Completion of  municipal plans for confronting 
sexual violence against children, and transforming 
these plans into laws in the municipalities of  Porto Seguro, Santa Cruz 
de Cabrália and Eunápolis, all in the state of  Bahia.

Participação de vários segmentos do governo e da sociedade civil, inclusive representantes dos povos 
indígenas, na elaboração dos planos.

The plans were prepared with the participation of  various segments of  government and civil society, including 
representatives of indigenous peoples.

avaliaÇão do projeto e devolutiva aos três municípios, com o registro das principais ações em vídeo, 
disponibilizado nas redes sociais.

evaluation and deliverY of the project to the three municipalities, and making a video record of  the 
main actions available on social media.

Continuidade da parceria com o comitÊ organiZador dos jogos olímpicos e paralímpicos rio 2016, 
iniciada em 2013, pela qual a Childhood Brasil tem atuado como facilitadora das rodadas temáticas sobre a proteção 
da infância e adolescência, envolvendo representantes dos setores público e privado e da sociedade civil organizada.

Continued involvement with the organiZing committee of the rio 2016 Olympic and Paralympic Games, 
a partnership which began in 2013. Childhood Brasil has acted as a facilitator for the roundtables specifi c to child 
protection, which involved representatives from the public and private sectors and civil society organizations.

Articulação com o Comitê Rio 2016 para inserção da proteção 
da infância e da adolescência como critério de sustentabilidade e 
responsabilidade social do passaporte verde, uma campanha 
de estímulo ao turismo sustentável e responsável promovida pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Coordination with the Rio 2016 Committee to insert child 
protection as a criteria for the sustainability and social 
responsibility of  the green passport, a campaign to 
encourage sustainable and responsible tourism, which is
promoted by the United Nations Environment Program (UNEP) 
together with the Rio 2016 Organizing Committee.

Inclusão da causa, com o capítulo voltado à proteção da 
infância, no guia de sustentaBilidade rio 2016 para cidades que receberão a tocha olímpica e sensibilização 
de stakeholders.

Inclusion of  a chapter on child protection in the rio 2016 sustainaBilitY guide, designed for host cities of  the Olympic 
torch relay, and to raise awareness among stakeholders in the cause.

Mapeamento da percepção das principais redes hoteleiras do Rio de Janeiro quanto ao enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e adolescentes e à incorporação de ações sustentáveis. Preparação de um projeto para 
implementação da proteção da infância nas grandes cadeias de hotéis, composto de estratégias de assessoramento.

Mapping of  the perception by Rio’s leading hotel chains of  how they confront the sexual exploitation of
children, and the incorporation of  sustainable actions. Strategic planning assistance to prepare a child protection project
to be implemented by the hotels.
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Curso de capacitação em técnicas de entrevista forense com crianças e adolescentes
Training course in Forensic Interview Techniques for Children

Signing of a Cooperation Agreement with the National School for Training
and Improvement of Magistrates (ENFAM), so that new judges are trained and
made aware of the importance of protected listening in the testimony phase.

assinatura do termo de cooperação com a escola 
nacional de Formação e aperfeiçoamento de 
magistrados (enFam), propiciando que os novos juízes 
sejam formados e sensibilizados para a importância 
da escuta protegida na fase do depoimento 

A grande conquista em advocacy da Childhood Brasil, no último ano, foi a elaboração 
do Projeto de Lei 3792/2015, um importante instrumento de garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, já protocolado na Câmara 
dos Deputados. O PL estabelece procedimentos e protocolos de atendimento a meninos e 
meninas vítimas ou testemunhas de agressões físicas, psicológicas e sexuais, a fi m de evitar 
que sofram ainda mais com a dispersão dos serviços, com repetições desnecessárias da 
violência ocorrida e com o despreparo de profi ssionais para o atendimento humanizado. 
O foco principal do projeto de lei, portanto, é a proteção da criança e do adolescente 
vítimas de violência em seu contato tanto com a rede de serviços quanto com os sistemas 
de segurança e justiça.

Em sua abordagem inovadora, o PL prevê princípios e mecanismos de integração das 
políticas de atendimento, a exemplo dos Centros de Atendimento Integrado, que poupariam 
as vítimas de uma série de deslocamentos. Diferencia também a escuta especializada 
realizada pelos serviços de saúde, educação e assistência social do depoimento especial 
colhido pelos sistemas de segurança e justiça. A criança ou o adolescente devem ser ouvidos 
sobre o ocorrido apenas uma vez, em um espaço acolhedor e amigável, na presença de 
um profi ssional com sensibilidade e formação específi ca. Desse modo, evitam-se perguntas 
inadequadas, que podem intimidá-los ou mesmo responsabilizá-los pela violência sofrida. 
O PL também estabelece que a tomada do depoimento siga um protocolo de entrevista 
forense validado pelo Conselho Nacional de Justiça e que seja gravado, livrando as vítimas 
de questionamentos repetidos e exaustivos. Atualmente, existem cerca de 150 salas para o 
depoimento especial nos tribunais de justiça do país. 

O PL foi elaborado com a participação do UNICEF, organizações da sociedade civil 
e especialistas na temática. Recebeu a contribuição coletiva de vários representantes da 
Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
reestruturada em 2015 com o apoio da Childhood Brasil. Profi ssionais de tribunais 
de justiça em vários estados brasileiros, que passaram pelas formações sobre entrevista 
forense oferecidas pela organização, já manifestaram concordância com a iniciativa.

The major achievement among Childhood Brasil’s 
advocacy eff orts last year was the drafting of  Bill 3792/2015, 
an important vehicle for ensuring the rights of  children 
who are victims of  or witnesses to violence. The bill, which 
has been presented to Brazil’s House of  Representatives, 
establishes procedures and standards to help child victims or 
witnesses of  physical, psychological or sexual violence in order 
to prevent them from further suff ering due to fragmented 
and uncoordinated services, unnecessary retelling of  the 
incident, and professionals who are poorly trained to provide 
humanized treatment. The main focus of  the bill is to protect 
child victims of  violence in their interaction with the services 
network and with the public safety and justice systems.

Through its innovative approach, the bill provides 
fundamentals and mechanisms to integrate assistance 
policies such as Integrated Assistance 
Centers, which are designed to save 
victims from unnecessary travel in order 
to testify. The bill also calls for specialized 
listening services to be performed by 
health, education and social service 
agents in order to deliver testimony to 
the public safety and justice systems. 
Housed in a safe and friendly facility 
and in the presence of  a professional 
who has received special sensitivity 
training, child victims are required to 
testify just once about the incident. This 
avoids inappropriate questions that can 
intimidate a child or even hold them 

profi ssionais da rede de proteção,
destacadamente técnicos e autoridades do poder Judiciário,

capacitados na modalidade de ensino a distância:

2.583
no módulo

direitos da crianÇa
e do adolescente

175
em metodologias do

depoimento especial

2,758 professionals — primarily technical and judiciary authorities — have been 
trained through distance education in the protection network: 2,583 in the 

Children’s Rights module and 175 in Special Deposition methodologies.

elaboração do livro
metodologias de tomada de 

depoimento especial de crianças 
e adolescentes vítimas e/ou 

testemunhas de violência sexual: 
Pressupostos e práticas, 

com a contribuição de diversos 
autores, a ser lançado em 2016.

Development of “Methodologies 
for taking special depositions 

from child victims of and/or 
witnesses to sexual violence: 
Assumptions and practices”, 
a book authored by various 

contributors, to be 
released in 2016.

Resultado da articulação com
os atores da rede de proteção
de crianças e adolescentes,
o pl 3792/2015 busca preservar as 
vítimas de violência da exposição 
continuada aos fatos ocorridos

Bill 3792/2015 is the result
of coordinated efforts between child 
protection network officials,
and is designed to protect victims of 
violence from revisiting the incident

accountable for the violence they have suffered. The bill also 
requires the taking of  evidence to follow a forensic interview 
protocol approved by the National Council of  Justice. 
Depositions are recorded, which frees victims from repeated 
and exhaustive questioning. Currently, there are about 150 
special deposition facilities in courthouses in Brazil.

The bill was drafted with the participation of  UNICEF, 
civil society organizations and experts in the field. It also 
received contributions from various representatives from 
the Parliamentary Front for the Promotion and Defense 
of  Children’s Rights, which was restructured in 2015 with 
help from Childhood Brasil. Additionally, professionals 
from various law courts around Brazil, who have taken the 
forensic interview training offered by the organization, have 
expressed their support for the initiative.
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registrO de casOs de
exploraÇão sexual

de crianÇas
e adolescentes

Reunião de apresentação do Programa 
Na Mão Certa para sensibilização dos 
colaboradores e motoristas em relação à causa

Presentation of  the On the Right Track 
Program for awareness training on the cause 
to employees and drivers

pesquisa com 
caminhoneiros mostra 
que campanhas são 
efetivas na mudança de 
comportamento diante 
da exploração sexual de 
crianças e adolescentes

Uma das principais estratégias do Programa Na Mão Certa (PNMC) tem sido 
a educação continuada dos motoristas de caminhão para que atuem como agentes 
de proteção dos direitos da infância e da adolescência em suas rotas de viagem.
A 3ª edição da pesquisa O Perfil do Caminhoneiro no Brasil, realizada em 2015, revela que 
o comportamento dos profi ssionais em relação a experiências de risco, como o sexo pago 
com menores de 18 anos, mudou: se o primeiro estudo, feito em 2005, mostrava que 63,2% 
dos caminhoneiros declararam que nunca haviam se envolvido na exploração sexual 
de crianças ou adolescentes, em 2015 esse número chegou a 87,3% dos entrevistados.
A pesquisa, inédita no mundo, indicou que ações de educação continuada, como as do 
PNMC, infl uenciam positivamente a conscientização sobre o respeito aos direitos da 
infância e da adolescência e estimulam o engajamento em atitudes protetivas.

A pertinência da implantação do Projeto Educação Continuada pelas empresas 
participantes do programa e a realização de campanhas de prevenção e enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas foi confi rmada pela pesquisa, 
reforçando que se há pouco contato com informações sobre a questão, o comprometimento 
com a proteção da infância e adolescência diminui. Segundo o estudo, a informação sobre 
o Programa Na Mão Certa entre os caminhoneiros vem crescendo ao longo dos anos. 
Em 2015, 21,1% dos motoristas da amostra aleatória afi rmaram conhecer o PNMC, um 
patamar maior do que os 19,0 % de 2010.

Outra constatação importante da pesquisa diz respeito à relação entre as condições 
dos locais de espera, repouso e descanso dos caminhoneiros e a suscetibilidade desses 
profi ssionais às experiências de risco. Isso reforça a importância da Portaria 944/2015, que 
regula a fi scalização da Lei 13.103/15, pela qual se estabelecem as condições sanitárias, 
de segurança e de conforto dos pontos de parada, e traz um artigo específi co proibindo 
o acesso e a permanência de crianças e adolescentes em tais locais, exceto quando 
acompanhados pelos responsáveis ou devidamente documentados. O artigo de proteção 
à infância incluído nessa portaria, aprovada em 2015, foi resultado da articulação da 
Childhood Brasil junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público 
do Trabalho ao longo de 2014.

One of  the main strategies of  the On the Right Track 
Program (ORTP) has been the continuing education of  truck 
drivers to act as children’s rights protection agents along their 
trucking routes. The third edition of  the Brazilian Truck Drivers 
Profi le survey, conducted in 2015, fi nds that the attitude of  
truckers towards risky practices has changed, such as paying 
for sex with individuals under 18 years of  age. The fi rst study, 
undertaken in 2005, showed that 63.2% of  truck drivers said they 
had never been involved in the sexual exploitation of  children, 
while in 2015 this fi gure reached 87.3%. This survey, which is 
unique to Brazil, shows that ongoing education activities such 
as the ORTP have a positive infl uence on making truck drivers 
aware of  respecting children’s rights and on becoming engaged 
in protective attitudes.

The importance of  implementing the Continuing Education 
Project by companies that participate in the program, and 
running campaigns to prevent and confront sexual exploitation 
of  children on Brazil’s highways, has been backed up by the 

ocorrÊncia da exploraÇão sexual
de crianÇas e adolescentes nas

regiÕes Brasileiras
segundO Os mOtOristas:

According to the truck drivers surveyed,
the sexual exploitation of children is most prevalent in

Brazil’s Northeast (79.2%), followed by the North (34.6%),
Southeast (10.2%), South (6.3%) and Midwest (5.8%).

2005 2010
2015

4,9%
1,3%

6,8%

In 2015, 6.8% of survey respondents had
used the Dial 100 (or Dial Human Rights) hotline,

a service that receives and forwards reports of child sexual 
exploitation, compared to 4.9% in 2010 and 1.3% in 2005.

disque 100/
disque direitos humanos

(serviço que recebe e encaminha denúncias)
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Research shows that campaigns are 
effective at changing the behavior 
of truck drivers toward the sexual 
exploitation of children

study’s results: where there is little contact with information 
about the issue, commitment to child protection decreases. 
Based on the study, information about the On the Right Track 
Program among truck drivers has been growing over the years. 
In 2015, 21.1% of  the randomly sampled drivers said they knew 
about the ORTP, up from 19% in 2010.

Another important fi nding of  the study concerns the 
relationship between the conditions at truck stops and the 
susceptibility of  the drivers to engage in risky practices. This 
reinforces the importance of  Decree 944/2015, which regulates 
the enforcement of  federal Law 13.103/15, which establishes 
the safety, health and comfort conditions of  truck stops, and 
contains specifi c direction prohibiting children to access or 
remain in these locations, except when accompanied by a 
parent or proven legal guardian. This particular wording was 
approved in 2015 and was the result of  a joint eff ort throughout 
2014 between Childhood Brasil, the Ministry of  Labor and 
Employment, and the Public Prosecutor’s Offi  ce of  Labor.
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Paul Sistare (centro), CEO da Atlantica Hotels, recebe homenagem
pelos 10 anos de parceria com a Childhood Brasil
Paul Sistare, CEO of  Atlantica Hotels, receiving a tribute

for ten years of  partnership with Childhood Brasil

a parceria de dez anos revela 
estratégias que podem ser 
replicadas por outras empresas

For ten years this innovative 
partnership has been creating 
strategies that can be replicated
across the hotel sector

25 milHÕes de hÓspedes sensiBiliZados
25 million guests have been made aware of the cause.

A Atlantica Hotels, maior administradora hoteleira multimarcas independente da 
América do Sul, e a Childhood Brasil fi rmaram, em 2005, uma parceria pioneira para 
a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no setor 
hoteleiro no Brasil. Naquele ano, foi criada uma estratégia de longo prazo que contemplasse 
todas as áreas da administradora e envolvesse tanto os funcionários dos hotéis quanto seus 
hóspedes. Uma década depois, a Childhood Brasil celebra as conquistas e os aprendiza-
dos conjuntos, que só aconteceram pelo compromisso da Atlantica Hotels ao incorporar 
a causa da proteção da infância e da adolescência no modelo de gestão de seu negócio e 
alinhar os procedimentos gerenciais e operacionais dos hotéis aos princípios do turismo sus-
tentável e à proteção de crianças e adolescentes.

Uma das primeiras iniciativas foi a implementação do Código de Conduta da Atlantica
Hotels para a Proteção de Crianças e Adolescentes contra a Exploração Sexual, seguida por uma 
série de formações voltadas aos profi ssionais envolvidos com a gestão e a operação hotelei-
ras, sempre assessorada pela Childhood Brasil. A Atlantica Hotels também tem tido 
um papel fundamental na divulgação da causa para os diferentes públicos de interesse – dos 
hóspedes aos acionistas, dos fornecedores aos concorrentes – por meio de efi cientes estra-
tégias de engajamento e comunicação. A empresa igualmente realiza campanhas e ações 
específi cas para a arrecadação de doações.

Ao longo dos anos, a Atlantica Hotels engajou fornecedores estratégicos, como 
Anserv, Frigoserv, Cielo e Realgems, cujos apoios têm revertido em doações que contri-
buem com o trabalho da Childhood Brasil de diferentes maneiras. Além de celebrar a 
atuação conjunta de uma década, a Atlantica Hotels e a Childhood Brasil seguem 
dedicando esforços na avaliação do que foi realizado e no planejamento de avanços para 
os próximos anos, a fim de ampliar o envolvimento de colaboradores e hóspedes como 
agentes de proteção.

O compromisso da empresa com a proteção da infância faz da parceria uma referência 
mundial na prevenção e no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Over the years, Atlantica Hotels has engaged with 
strategic suppliers such as Anserv, Frigoserv, Cielo and 
Realgems, whose support has resulted in donations that 
contribute to the work of  Childhood Brasil in a variety of  
ways. In addition to celebrating a decade of  success together, 
Atlantica Hotels and Childhood Brasil continue to focus 
their eff orts on evaluating previous projects and planning 
improvements for the coming years in order to increase the 
involvement of  employees and guests as protection agents.

The company’s commitment to child protection has made 
the partnership a global standard for preventing and combating 
the exploitation of  children.

Five million reais in donations
have been invested in the partnership
and in childhood Brasil projects.

milhÕes
arrecadados, posteriormente
reinvestidos na parceria e

destinados a projetos
da childhood Brasil 

destaques Highlights
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In 2012, Atlantica Hotels received the Neide Castanha 
Children’s Human Rights Award in the Social 

Responsibility category.

em 2012,
a atlantica hotels recebeu o

prÊmio neide castanha
de direitos humanos de 

crianÇas e adolescentes,
na categoria  responsaBilidade social 

R$5

Atlantica Hotels is 
the largest independent 

multi-brand hotel manager 
in South America. In 2005 the 

company partnered with Childhood Brasil in a pioneering 
eff ort to prevent and combat the sexual exploitation of  children 
in Brazil’s hotel sector. That year, a long-term strategy was 
created to cover every area of  Atlantica’s operations, which 
included employees and guests. A decade later, Childhood 
Brasil celebrates the achievements of  this partnership and 
the knowledge it has generated, which were due to Atlantica 
Hotels’ commitment to incorporate child protection into its 
management model, and to align the 
managerial and operational procedures of  
its hotels with the principles of  sustainable 
tourism and the protection of  children.

One of  the partnership’s fi rst projects 
was the implementation of  the Atlantica 
Hotels Code of  Conduct for the Protection 
of  Children against Sexual Exploitation, 
which was followed by a series of  training 
courses for professionals involved in hotel 
management operations, all of  which was 
conducted in tandem with Childhood 
Brasil. Atlantica Hotels has also played 
a key role in spreading the cause to its 
many stakeholders — guests, shareholders, 
suppliers and competitors — through 
eff ective engagement and communication 
strategies. The company also carries out 
campaigns and specifi c actions for the 
collection of  donations.
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PrinciPais
inDicaDores 
FinanceirOs

KEY FINANCIAL INDICATORS



2.096.826

2014
1.115.662

 6.051.539

2014
6.102.701

8.148.365

2014
7.218.363

2014
2.879.326

2014
34.217

2014
4.267.862

2014
36.958

nota explicativa
Note

3 (pág. 34)

nota explicativa
Note

4 (pág. 34)

nota explicativa
Note
5 (pág. 34)

total do ativo 
Total Assets

total do passivo e patrimônio líquido
Total Liabilities and Net Equity

8.130.898 

2014
7.181.405

17.467

2014
36.958

8.148.365

2014
7.218.363

total do
ativo circulante

Total Current

total do
ativo não circulante

Total Non-current

principais indicadores

financeiros
KEY FINANCIAL INDICATORS

BalanÇo patrimonial levantado em 31 de deZemBro de 2015
BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2015 

(valores expressos em reais - R$)
(in Brazilian reais - R$)  

o demonstrativo financeiro completo está incluído na versão virtual do
Relatório de atividades 2015, 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 2015 Annual Report,

available through the Childhood Brasil website. Following are selected highlights from the Statements.

ativo
Assets

c
a

ix
a

 e
 e

q
uiv

alentes de caixa

C
as

h 
an

d 
ca

sh
 equivalents

não

ciRcula
n

te

Non-current

c
iR

c
u

l
a

n

te   Current

Securit
ie

s

títulos e valores m
o

B
il

iá
r

io
s

o
u

tro
s

c
r

éd
ito

s

O
ther receivables

total do
passivo circulante
Total Current Liabilities

total do
patrimônio líquido

Total Net Equity
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Outras Obrigações
Other payables

3.277.771

49.532

17.467

4.803.595
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imoBiliZado
Fixed Assets

2014
359.544

2014
448.327

2014
22.732

2014
6.102.701

2014
210.824

220.187

1.672.010

8.185

6.051.539

636

saláriOs e
encargOs a pagar
Salaries and Charges

recursOs antecipadOs
Donations Received in Advance

impOstOs e
cOntribuições

a recOlher
Taxes and Contributions

patrimôniO
sOcial

Net Equity

2014
74.235195.808

FOrnecedOres
e cOntas a pagar
Suppliers and Accounts Payable
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Net Equity
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(922.878)

2014
(498.828)

(51.162)

2014
110.275 

receitas
doaçÕes

Income - Donations

total das Receitas
Total Income

4.404.647

nota explicativa
Note

6 (pág. 35)

programa
na mão certa

nacional
On the Right Track Program

domestic

projetos
Projects

parceria
atlantica hotels

internacional
Atlantica Hotels Partnership

international

jantar
juntos pela

infância
“Together for 

Childhood” Dinner

2.575.288

2014
3.679.859

1.341.376

2014
1.048.078

487.983

2014
566.493

–

2014
421.368

2014
5.715.798

despesas
Expenses

(5.714)

(631.017)
(467.965)

captaÇão de recursos
Fundraising

projetos
Projects

operacionais
Operating

administrativa
Administrative

comunicaÇão
Communication

(270.237)

2014
(294.350)

2014
(76.380)

2014
(458.110)

2014
(208.932)

(3.952.592)

2014
(5.176.854)

2014
(6.214.626)

receitas financeiras
Financial Income

despesas financeiras
Financial Expenses

resultado
financeiro

Financial Income (Expenses)

déficit antes
do resultado

financeiro
Deficit before 

Financial Income 
(Expenses)

876.314

2014
612.935

(4.598)

2014
(3.731)

871.716

2014
609.204

superávit
(déficit)

do exercício
Surplus (Deficit)

for the Year

total das despesas
Total Expenses

(5.327.525)

nota explicativa
Note

7 (pág. 40)
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demonstraÇão do superávit 
(déficit) do exercício para
o exercício findo em
31 de deZemBro de 2015
STATEMENT OF SURPLUS
(DEFICIT) FOR THE YEAR
ENDED DECEMBER 31, 2015 

(valores expressos
em reais - R$)
(in Brazilian reais - R$)  



demonstrações Financeiras Referentes ao exercício Findo 
em 31 de dezembro de 2015 e Relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações Financeiras

 Financial Statements for the Year Ended
December 31, 2015 and Independent Auditor’s Report

DeMonsTraÇÕes 
Financeiras

FINANCIAL STATEMENTS 



intRoduction

We have audited the accompanying fi nancial statements of  Instituto WCF - 
Brasil (“Institute”), which comprise the balance sheet as at December 31, 2015, and 
the statement of  surplus (defi cit), statement of  comprehensive income, statement 
of  changes in net assets, and statement of  cash fl ows for the year then ended, and 
a summary of  signifi cant accounting policies and other explanatory information.

manaGEmEnt’s REsPonsiBiLitY foR tHE financiaL statEmEnts

Management is responsible for the preparation and fair presentation of  
these fi nancial statements in accordance with accounting practices adopted in 
Brazil and for such internal control as Management determines is necessary 
to enable the preparation of  fi nancial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.

auditoR’s REsPonsiBiLitY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements 
based on our audit. We conducted our audit in accordance with Brazilian 
and International Standards on Auditing. Those standards require that we 
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free of  
material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about 
the amounts and disclosures in the fi nancial statements. The procedures 
selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of  the 
risks of  material misstatements of  the fi nancial statements, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal 
control relevant to the Institute’s preparation and fair presentation of  the 
fi nancial statements in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of  expressing an opinion on the 
eff ectiveness of  the Institute’s internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of  accounting policies used and the reasonableness of  
accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall 
presentation of  the fi nancial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is suffi  cient and 
appropriate to provide a basis for our audit opinion.

oPinion

In our opinion, the fi nancial statements present fairly, in all material respects, 
the fi nancial position of  Instituto WCF - Brasil as at December 31, 2015, and its 
fi nancial performance and its cash fl ows for the year then ended in accordance 
with accounting practices adopted in Brazil.

otHER mattERs

The accompanying fi nancial statements have been translated into English 
for the convenience of  readers outside Brazil.

intrOduçãO
Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Instituto WCF - Brasil

(“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2015 e as respectivas demonstrações do superávit (défi cit) do exercício, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

respOnsabilidade da administraçãO sObre
as demOnstrações Financeiras

A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

respOnsabilidade dOs auditOres independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-

trações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o audi-
tor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações fi nanceiras do Instituto para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma 
opinião sobre a efi cácia desses controles internos do Instituto. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

OpiniãO
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras anteriormente referidas apre-

sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira do Instituto WCF - Brasil em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

aos associados e 
administradores

do instituto WcF –
Brasil – são paulo – sp

To the Members and Management of
Instituto WCF – Brasil - São Paulo - SP
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nOtas eXplicatiVas Às demOnstrações 
Financeiras para O eXercÍciO FindO em
31 de deZembrO de 2015
(valores expressos em reais - R$)

1. inFOrmações gerais

O Instituto WCF - Brasil (“Instituto”), fundado em 24 de 
novembro de 1999, é uma associação civil sem fi ns lucrativos, 
com sede na Rua Pequetita, 215, 5º andar, Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, e que tem como objeto: (a) fortalecer o desenvol-
vimento de crianças e jovens privados de seus direitos funda-
mentais; e (b) prestar serviços para atender às necessidades 
básicas de tais crianças e jovens, bem como oferecer oportu-
nidades para o desenvolvimento integral das respectivas po-
tencialidades 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”, regulamen-
tada pelo Decreto nº 3.100/99, possuindo a qualifi cação, 
pelo Ministério da Justiça, como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIP.

2. apresentaçãO das demOnstrações
Financeiras e principais práticas cOntábeis 

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação socie-
tária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC, assim como a Norma Bra-
sileira 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 fi ns lucrativos e subvenção 
e assistências governamentais.

2.2 Base de elaboração

As demonstrações fi nanceiras do Instituto foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma.

O resumo das principais práticas contábeis adotadas pelo 
Instituto é como segue:

a) Ativo e passivo
Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício 

social subsequente estão classifi cados no ativo e passivo circu-
lantes, respectivamente.

b) Doações e contribuições
As doações e contribuições recebidas que visam ao patro-

cínio de programas e projetos específi cos 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 “Re-
cursos antecipados”.

As doações e contribuições recebidas sem destinação es-
pecífi ca são reconhecidas na rubrica “Doações” quando do 
efetivo recebimento.

c) Caixa e equivalentes de caixa
Consistem em fundos de caixa, recursos em contas-cor-

rentes bancárias de livre movimentação e aplicações fi nan-
ceiras com vencimento em até 90 dias, ou com compromissos 
de recompra, prontamente conversíveis em caixa e com ris-
cos insignifi cantes de mudança de valor.

d) Títulos e valores mobiliários
Demonstrados ao custo, acrescido das remunerações 

contratadas, reconhecidas proporcionalmente até as datas de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras ou pelo valor 
justo de mercado, se este for inferior.

e) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação 

acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor re-
cuperável, se for o caso. O Instituto utiliza o método de depre-
ciação linear defi nida com base na estimativa da vida útil-e-
conômica 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 
fi nanceiras e ajustados de forma prospectiva, se necessário.

f) Provisão para férias e encargos sociais
Constituída com base na remuneração dos empregados 

e nos direitos adquiridos nas datas de encerramento das de-
monstrações fi nanceiras, incluindo o abono de férias e os 
respectivos encargos.

g) Despesas
Registradas, quando incorridas, de acordo com o princí-

pio de competência dos exercícios.

h) Uso de estimativas
A preparação de demonstrações fi nanceiras de acordo 

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 re-
ceitas e as despesas do Instituto, bem como na divulgação 
de informações sobre dados das suas demonstrações fi nan-
ceiras. Os resultados fi nais dessas transações e informações, 
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, 
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas 
relacionadas às demonstrações fi nanceiras referem-se à de-
terminação da provisão para riscos e à determinação da 
vida útil dos bens do ativo imobilizado.

1. GEnERaL infoRmation

Founded on November 24, 1999, Instituto WCF – Brasil 
(“Institute”) is a nonprofi t organization, headquartered at 
Rua Pequetita, 215 - 5º andar, Vila Olímpia - São Paulo/SP,
which was created to (a) strengthen the development 
of  children and youth; and (b) provide services to meet 
the basic needs of  such children and youth, and off er 
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 
and siGnificant accountinG PoLiciEs 

2.1 Statement of  compliance

The fi nancial 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), specifi cally NBC ITG 2002, as approved by 
CFC Resolution 1409, of  September 21, 2012, and NBC 
TG 07 (R1), modifi ed and consolidated on December 11, 
2013,  applicable to nonprofi t entities and governmental’s
grant and assistance.

2.2 Basis of  preparation

The Institute’s fi nancial statements have been prepared 
based on the historical cost, unless otherwise stated.

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

a) Assets and liabilities
Receivables and payables during the subsequent 

year are recorded as current assets and current liabilities, 
respectively.

b) Donations and contributions
The donations and contributions received to sponsor 

specifi c programs and projects are recorded in profi t or 
loss as costs are incurred. Donations received for projects 

yet to be performed are recorded in line item “Donations 
received in advance”.

Donations and contributions without specifi c destination 
are recognized under “Donations and contributions”
when received.

c) 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 insignifi cant risk of  change in value.

d) Securities
Stated at cost, plus contractual interest, recorded 

proportionally through the reporting periods, whose 
amount approximates their fair values, if  lower.

e) Property, plant and equipment
Stated at acquisition cost, less accumulated depreciation 

and/or impairment losses, if  applicable. The Institute uses 
the straight-line 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.

f) 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.

g) Expenses
Expenses are recorded on the accrual basis, when 

incurred.

h) Use of  estimates
The preparation of  fi nancial statements in accordance 

with accounting practices adopted in Brazil requires 
Management to rely on estimates to account for certain 
transactions that aff ect the reported amounts of  the 
Institute’s assets, liabilities, income and expenses, as well as 
on the disclosure of  information on its fi nancial statements. 
Actual results may diff er from those estimates. The main 
estimates related to the fi nancial statements refer to the 
provision for risks and the useful lives of  property, plant 
and equipment items.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
(Amounts in Brazilian reais - R$)
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3. caiXa e eQuiValentes de caiXa

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

(a) Refere-se a recursos destinados a projetos fi nanciados pela parceria entre 
o Instituto e Projeto Plan, Parceria Fortalecimento do SGD Stora Enso, Par-
ceria 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.

(b) As aplicações fi nanceiras são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de 
valor e referem-se a certifi cados de depósito bancário e operações compro-
missadas com rentabilidade entre 75% a 95% do Certifi cado de Depósito 
Interbancário - CDI (70% a 95% do CDI em 31 de dezembro de 2014).

4. tÍtulOs e ValOres mObiliáriOs

Representado por aplicações em fundos de investimento 
por cotas com rentabilidade média de 103,5% do CDI.

5. recursOs antecipadOs

São formados por recursos destinados a projetos cujas re-
ceitas serão reconhecidas de acordo com os respectivos cro-
nogramas dos investimentos.

A composição é representada como segue:

2015 2014

Doadores e projetos  Donors and Projects

Alcoa - Projeto Juruti -   60.701

Associação Municipal de Assistência Social - AMAS – BH 8.720 11.447

Parceria Carlson Family Foundation – Projeto Olímpiadas 273.986 -

Parceria Klabin S/A 448.733 -

Parceria OAK Foundation – Projeto Olímpiadas 364.421 7.615

Parceria UNICEF 283.368 57.223

Plan Internacional Brasil - Projeto de Prevenção da Exploração Sexual da Criança e do Adolescente - 35.833

Programa na Mão Certa - PNMC 35.000 44.983

Stora Enso Brasil Ltda. - Projeto Fortalecimento do SGD 76.727   4.092

World Childhood Foundation Inc. - E.U.A. – Casa Santa Maria 181.055 226.433

Total 1.672.010 448.327

6. receitas de dOações
REvEnuEs fRom donations

2015 2014

Doadores  Donors 

A. C. Khouri ME (a)    55.000    40.000 

Ara Vartanian ME    10.710    25.560 

Associação Municipal
de Assistência Social – AMAS - BH 2.727 -

Banco Citibank S/A (b)    50.000              -   

Bottega Veneta Holding Ltda. (c)    14.894              -   

Carlson Family Foundation (o) 42.014 -

Célia Procópio de Araújo Carvalho              -         4.760 

Cinnabar Comércio de Toras Ltda. (d)      27.300              -   

Comercial Araguaia Material
de Construção Ltda.              -        1.155 

Companhia Siderúrgica do Pecém                -       46.360 

Concórdia Transportes Rodoviários Ltda.              -           1.569 

Condomínio Shopping
Center Iguatemi               -         65.900 

Doações Campanha Childhood 
Brasil 15 anos (e)       43.480    62.486 

Doações Castro Neto Joalheiros 4.780 2.736

Doações Diversas
Family Day Shopping Iguatemi               -        2.535 

Doações Diversas Venda de Álbuns 
de Colorir Croquis Sandro Barros - 9.426

Erling Sven Lorentzen              -         31.530 

Exevo              -           2.565 

Foundation de Luxembourg (f)     130.660              -   

Google Brasil (g) 83.333 -

Haakan Lorentzen     -   36.930 

Ingeborg Lorentzen Ribeiro          -    8.040 

I-Retail Serv. de Consult.
de Moda e Participações          -   14.481 

Iveco Latin America Ltda.  5.000           -   

Jean Claudio Feder 2.750 3.000
Klabin S/A (h) 315.250          -   
Leão Alimentos e Bebidas Ltda.          -     2.000 
Linha Amarela S/A           -    3.542 
M & Guia Comércio V. Ltda.  -   1.600 
Maria Izabel Loeb Esteves 4.450 -
Moncler USA Retail LLC 12.932 -
Monica Feder Mrozek 4.000 2.980
OAK Foundation - Projeto COPA - 403.077 

OAK Foundation – Projeto Olímpiadas (i) 243.200 -

Olga Stankevicius Colpo 12.000 12.000 
On The Table Confecções Ltda.           -   21.000 
Parceria Aldan Assessoria
e Participações Ltda. (j) 42.472 42.161 

Parceria Evento Isabella Suplicy (k) 18.063 - 
Parceria UNICEF (l) 73.856 108.146
Participações Morro Vermelho S.A. (m) 570.010 1.168.533
Plan Internacional Brasil - Projeto
de Prevenção da Exploração Sexual 
da Criança e do Adolescente (n)  

16.857 482.812 

Ragnhild Lorentzen           -   15.770 
Renata Queiroz de Moraes 10.000        -   

3. casH and casH EQuivaLEnts

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

  

(a) Refer to funds invested in projects fi nanced by the partnership between 
the Institute and Plan Project, SGD Stora Enso Strengthening Project, OAK 
Foundation LTDA partnership, UNICEF partnership project, Na Mão Certa
Nacional Project, Atlantica Hotels Internacional partnership, BH Associa-
ção Municipal de Assistência Social partnership and Olimpíadas Project.

(b) Short-term investments are immediately convertible into a known cash 
amount and subject to an insignifi cant risk of  change in value and refer to 
a bank certifi cates of  deposit and repurchase transactions yielding interest 
between 75% and 95% of  the Interbank Deposit rate - CDI (70% a 95% do 
CDI in December 31, 2014).

4. sEcuRitiEs

Represented by investment funds shares with average 
yield of  103.5% of  the CDI.

5. donations REcEivEd in advancE

Comprised of  funds earmarked for projects whose 
revenues are recognized according to the respective 
investment schedules.

Donations received in advance are broken down as follows:

2015 2014

Doadores  Donors

Rolf  Gustavo Roberto Baumgart 20.000 -

Ronaldo de Queiroz S. Santoro 17.850 -
Rosana Camargo
de Arruda Botelho (p) 74.620 -

Stiftelsen World
Childhood Foundation (q) 54.780   6.059 

Stora Enso Brasil Ltda – Projeto 
Fortalecimento do SDG (r) 148.534 304.834

Stora Enso Internacional - 64.881
Troy Comércio Assessoria
e Serviços Ltda.           -   130.000 

Victória R.Lorentzen Ribeiro           -     7.730 

Votorantim Industrial S.A. (s) 350.000 350.000 

Warburg Pincus LLC.           -   44.260 

World Childhood Foundation - Suécia           -   20.449 

World Childhood Foundation Inc. - 
E.U.A. – Casa Santa Maria (u) 45.378 120.886

World Childhood Foundation Inc. 
- E.U.A. (t)     40.691 - 

Doações em bens
Donation in movable goods 19.300 -

Doações diversas
Sundry        8.397        8.106

Total 2.575.288 3.679.859
   

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

25 de Julho Transportes Ltda.   1.200          -   

A.N.R. Transportes Rodoviários LTDA.  4.000           -   

Aerosoft Cargas Aéreas Ltda. 4.000     4.950 

Akzo Nobel Pulpand PerFormance 
Química Bahia Ltda. 10.201 5.350

Amaggi Exportação e Importação Ltda. 30.424   7.850 

Arcelormittal Gonvarri Brasil Prod. 
Siderúrg. S/A   5.000           -   

Arthur Lundgren Tecidos S.A. – 
Casas Pernanbucanas SP 10.000 10.000 

Associação Instituto Marum Patrus   1.000           -   

Ativa Distribuição e Logística Ltda.   6.030          -   

Bandeirante Quimica Ltda.           -     1.080 

Barcas S/A - Transportes Maritímos   1.500          -   

Beraca Sabará Químicos
e Ingredientes Ltda.   5.000   6.365 

Biomedical Distribution
Mercosur Ltda.   5.999   5.000 

Boessio Transportes Ltda.   1.400          -   

Bono Transportes  Rodoviários
e Distribuição Ltda.          -     1.800 

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A   5.000          -   

Braskem S/A 20.000          -   

Braspress Transportes Urgentes Ltda.   4.350          -   

Bravo Serviços Logísticos Ltda.   3.017   4.350 

BRF S.A. 16.211 15.000 

C&A Modas Ltda.           -     1.032 

CA Rezende Transportes Ltda.   1.200           -   

Cálamo Distribuidora de Produtos 
de Beleza S/A  5.000 10.000 

2015

Caixa e bancos 
Cash and banks

Conta banco para projetos (a) 
Bank account – projects (a)

Aplicações financeiras (b) 
Short-term investments (b)

Total

176.374

457.997

2.643.400

3.277.771

2014

162.250 

262.610

2.454.466

2.879.326

34  |  RelatóRio 2015 childhood Brasil 2015 annual RepoRt  |  35childhood Brasil



2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Cargill Agrícola S/A 15.693 17.296 

Carvalima Transportes Ltda.   2.150           -   

CCR S/A          -   100.000 

Celote Logistica e Transportes Ltda.   3.750   1.800 

Centrais Elétricas de
Santa Catarina S/A 10.000   4.000 

Cia Brasileira de Distribuição S/A           -   15.000 

Cia Ultragaz S/A 10.000 10.000 

Companhia Paulista de Energia 
Elétrica (Leste) 14.775           -   

Companhia Piratininga
de Força e Luz   6.996           -   

Comunicarte Marketing Cultural S/A          -         15.000 

Concessionária Auto
Raposo Tavares   5.000               -   

Concessionária Ayrton
Senna Carvalho Pinto 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   8.500               -   

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais GO   1.276               -   

Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S/A 17.500

Concessionária Ecovia 
Caminho do Mar S/A      5.000         4.000 

Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S/A   4.000         4.200 

Concessionária Litoral Norte S/A          -           1.130 

Concessionária Rota 116 S/A 10.000         1.560 

Concessionária Rota das Bandeiras S.A.   5.400         5.000 

Concessionária Rota do Atlântico S/A   5.000 5.000   

Concórdia Transportes
Rodoviários Ltda.   4.000         3.550 

Construções e Comércio
Camargo Corrêa S/A                   -           4.495 

Cooperativa de Transportes de Cargas 
Químicas e Corrosivas de Mauá   1.800               -   

Cooperativa de Transporte de Cargas 
do Estado de Santa Catarina - 5.747

Copagaz Distribuidora de Gás S/A 4.000         5.615 

Costeira Transportes e Serviços Ltda.   5.000               -   

CPFL Energia S/A           -         25.000 

Cristak Nora Transportes Ltda EPP  1.000               -   

Dow Agrosciences Indústria Ltda.       5.000               -   

Dow Brasil Ind.e Comércio de 
Prod. Químicos Ltda.         5.000       10.350 

DSR Soluções e Inteligência Logística         4.350         4.750 

Dudalina S/A         5.000         5.000 

Durante Transportadora Ltda.         1.550               -   

2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Duratex S/A       15.000               -   

Ebmac Transportes e Logistica Ltda.         3.200         2.000 

Eclipse Transportes Ltda.               -           5.000 

Ecoporto Santos S/A         5.000       11.147 

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A               -         20.000 

Elekeiroz S/A         5.000         5.000 

Ellosforte Transporte Ltda.               -           1.200 

Elog S/A       23.442               -   

Empresa Bras.Tec. e Adm.
de Convênios Haag S/A         5.000               -   

Empresa Concessionária de
Rodovias do Sul S/A           5.050            5.050 

Expresso Hercules Transportes
e Comércio Ltda.         3.620               -   

Expresso Mirassol Ltda.         4.000               -   

Farma Logística e Armazéns Gerais Ltda.         4.000         5.000 

Fedex Brasil Logística e Transporte S/A       15.000               -   

Francisco Spinasse EPP         1.200               -   

Fundação Bunge (w) 149.208 -

G7 Log Transportes Ltda.         5.000         5.224 

Gafor Logística S/A         5.000         5.000 

Gelog Locações e Transportes Ltda.         5.001               -   

Gerdau Aços Longos S/A       50.000       73.313 

Getel Transporte Ltda.         5.000               -   

Global Air Cargo Ltda.         4.078               -   

Gold Brasil Logística Ltda.         4.400         5.055 

Golden Cargo Transportes
e Logística Ltda.         2.400         1.602 

GPS Log. e Ger. Riscos Ltda.         5.000         2.000 

Graneleiro Transportes
Rodoviários Ltda.         5.000               -   

Holcim Brasil S.A.               -    9.105 

I.V. Transportes e Locações Ltda.       15.000           -   

IDF Transportes Ltda.         2.400   1.400 

Instituto Arcor Brasil       50.000 50.000 

Instituto C&A de Desenvolvimento Social       40.000 20.000 

INTEC - Integração Nacional de 
Transportes e Encomendas de Cargas 5.000 5.000

Intercement Brasil S.A.     20.000  3.123 

Itaipu Binacional 20.000   20.000 

Jade Transportes Ltda.              -    1.800 

Jaloto Transportes Ltda.      2.400  2.750 

JB Transportes de Cargas Ltda.         2.400  2.400 

JBS S/A         5.000         -   

JRD Logistica de Marketing Ltda.         1.800  1.200 

JSL S/A       15.000 15.000 

Juliano Bassani Transportes Ltda.         1.550          -   

Leão Alimentos e Bebidas Ltda.         5.000  5.000 

Librelato Implementos Agrícolas
e Rodoviários Ltda.               -    4.350 

Linha Amarela S/A               -     5.000 

Liran Transportes e Logística Ltda.         1.800  2.200 

Lobo Logistica Ltda.      5.690   2.913 

2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Localfrio S/A 
Armazéns Gerais e Frigoríficos       2.400          -   

Lourenço Transportes e Comércio Ltda.         1.800  1.400 

Manchester Logística Integrada 
Ltda.               -     2.000 

Martins Comércio
e Serviços de Distribuição S/A       10.000  5.000 

Martins Despachos
e Assessoria em Logistica Ltda.         2.400         -   

Mercedes – Benz do Brasil Ltda.       30.000 30.000 

Mercotrans Transportes
e Logística Ltda.         2.400   2.400 

Mineração Maracá
Indústria e Comércio S/A         20.000   10.000 

Mira OTM Transportes Ltda.         4.000          -   

Motus Serviços Ltda.         5.000           -   

MWA Logística e Transportes Ltda.         1.800           -   

Nasul Cargo Logística Ltda.         2.500   2.397 

Nestlé Brasil Ltda.               -    5.000 

Osper Transportes e Logística Ltda.         4.900          -   

Patrus Transportes Urgentes Ltda.       20.000 15.000 

Paulo Express Transportes
Serviços de Logística Ltda.         3.200   3.200 

Pedreira Interbahia Transportes Ltda.               -    1.200 

Petrobras Distribuidora S/A               -   10.000 

Primax Transportes Pesados Ltda.      4.239           -   

Prodelog Transportes Ltda.      1.000         -   

Quimilog Transportes e Logistica Ltda.         2.400  1.768 

Quimisa S/A         5.000          -   

Raça Transportes Ltda.         5.000   5.000 

Rafer Transporte Rodoviário
de Cargas Ltda.         1.200  1.800 

Raupp Transportes Rodoviários Ltda.         3.163   2.600 

RDX Logística, Transportes
e Armazenagem         4.761          -   

Real Santista Transportes Ltda.         1.200  1.200 

Repom S/A         2.400   2.750 

Rio Grande Energia S.A.         6.474          -   

Rodo Piro Transportes Pesados Ltda.         1.200          -   

Rodoagro Transportes e Logística Ltda.         5.000           -   

Rodogarcia Transportes
Rodoviários Ltda.         1.500           -   

Rodomac Transportes
de Cargas e Aluguel Ltda.         1.075   1.281 

Rodonorte Concessionária
Rodovias Integradas S/A         6.000           -   

Rodoquim Transportes Ltda.         3.000           -   

Rodovia das Cataratas S/A         5.000  4.014 

Rodovias Integradas do Oeste S/A         5.000         -   

Rodovisa Transportes Ltda.               -     1.970 

Roglio Logística S/A         2.400          -   

Roma Logística Ltda.         1.600           -   

Santa Felicidade
Transporte e Logística Ltda.         5.000   5.000 

2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Santos Brasil Logística S/A         5.200          -   

Santos Brasil Participações S.A.               -    5.000 

Santos Muniz Transportes Rodov.
de Cargas Ltda.   1.200  2.000 

Scania Latin America Ltda.               -   24.155 

Settor Transportes Ltda.         3.200          -   

Sociedade Interestadual
de Transportes Carvalho Ltda.         1.200   1.200 

Steel Log Logística Transportadora
e Serviços Ltda.         6.293   7.552 

Suatrans Emergência S/A         3.200           -   

Suprema Serviços Indústriais Ltda.               -     2.050 

Target Meio de Pagamentos S/A         1.200           -   

Tegma Gestão Logística S/A       30.000 30.000 

Terra SJ Transporte Rodoviário Ltda.         3.200         -   

Tic Transportes Ltda.         5.000   5.000 

TM & I Ltda EPP               -     1.728 

TNT Mercúrio Cargas
e Encomendas Express S.A.         4.000   4.700 

TPI Triunfo Participações
e Investimentos S/A       31.590         -   

Tquin Transportes Ltda.         3.200          -   

Transportadora Contatto Ltda.         5.000          -   

Transportes Albino Ltda.         1.200          -   

Trans Trans Varzea Ltda.         1.200           -   

Trans Kothe Transportes Rodoviários S.A.               -     5.000 

Trans Pantanal Ltda.         2.750   2.380 

Trans. MRA Lima Transportes 
Produtos Químicos Ltda.         1.200     1.200 

Transac Transporte Rodoviário Ltda.         3.200  3.200 

Transagio Transportes Ltda.         1.200  1.766 

Transcaramori Logística
e Armaz. e Transportes Ltda.         3.550          -   

Transkompa Ltda.         5.000          -   

Transline Transportes
e Serviços Agrícolas Ltda.         1.800          -   

Translos Ltda.         1.200   1.766 

Transmaroni Transportes
Brasil Rodoviário Ltda.         5.750           -   

Transpare Transportes
Armazéns Gerais Ltda.         1.200           -   

Transpizzatto Ltda.         3.200   3.150 

Transportadora 7 Flexas Ltda.         2.400          -   

Transportadora Ajofer Ltda.         4.000   4.200 

Transportadora Almeida de Marília Ltda.         1.067   1.067 

Transportadora Brasil Central Ltda.         2.400          -   

Transportadora Delefratti Ltda.               -     2.868 

Transportadora Fonseca e Filhos Ltda.         1.200          -   

Transportadora Gorgonho Ltda.         5.000           -   

Transportadora Montemorense Ltda.         2.400           -   

Transportadora Pinhalense Ltda.         1.200     1.200 

Transportadora Plimor Ltda.         5.000   5.000 

Transportadora São José de Capivari Ltda.         3.200   3.200 

Transportadora Trans Varzea Ltda.               -     1.200 

6. receitas de dOações (cOntinuaçãO)
REvEnuEs fRom donations (continuation)
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2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Transportadora Unidos Ltda.         1.105   1.673 

Transporte Gelsleihter Ltda.         1.550          -   

Transporte Lida Ltda.               -    1.800 

Transportes Albino Ltda.         1.200           -   

Transportes Borelli Ltda.         4.350   2.760 

Transportes Buturi S/A        3.200   2.400 

Transportes Cavalinho Ltda.         5.133   4.200 

Transportes Dalcoquio Ltda.         4.000   4.000 

Transportes Della Volpe S/A         5.000          -   

Transportes Imediato Ltda.         5.000  5.000 

Transportes Luft Ltda.         5.000   5.200 

Transportes Morada do Sol Ltda.         2.400   1.200 

Transportes Rotina Ltda. EPP         1.200         -   

Transportes Toniato Ltda.         5.000   6.050 

Transrio Transportes
e Logística Ltda. ME         1.200   1.200 

Treelog S.A. Logística
e Distribuidora Ltda.               -   30.000 

Tropical Transportes Ipiranga Ltda.         7.440   2.285 

Treck Transportes Especializados Ltda.         1.200          -   

TSA Transportes Scremim
e Armazens Ltda.         4.350         -   

TW Transportes e Logistica Ltda.         4.350          -   

Unilever Brasil Ltda.         5.000   7.245 

Unilog Universo Logística Ltda.         5.000   2.400 

United Way Worldwide               -   17.739 

Valpasa Indústria de Papel Ltda.         2.400   5.000 

Vai Brasil Transportes, 
Logística e Distribuidora Ltda.         2.200           -   

Via Dupla Transportes Rodoviários Ltda.               -     2.150 

Videira Transportes Rodoviários Ltda.         1.597   1.400 

VM Betel Transportes Ltda.               -     1.255 

Vobeto Transportes Ltda.         3.400           -   

Volvo do Brasil Ltda.               -   20.350 

Vopak Brasil S.A.       10.000 10.586 

Votorantim Cimentos S/A               -   10.000 

Walmart Brasil LTDA.         4.000          -   

2015 2014

Programa Na Mão Certa Nacional: (v)
Na Mão Certa Nacional Program: (v)

Whirlpool Latin America         5.000  5.000 

White Martins Gases Industriais Ltda.       15.000          -   

WR de Aquino Transportes de Frios         1.200   1.200 

Doações diversas 
Sundry       24.678      36.321

Total  1.341.376 1.048.078 

Doações - Parceria Atlantica Hotels 
International: (x)
Donations - Atlantica Hotels
International partnership: (x)

Anserve Comércio de
Bebidas e Alimentos Ltda. 17.749 18.189 

Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda. 11.820 12.669 

Hotéis que integram a rede Atlantica 
Hotels comprising the Atlantica chain 458.414 535.635 

Total     487.983 566.493 

   

Jantar Juntos Pela Infância:
“Juntos Pela Infância” - Dinner:

Alpargatas S/A           -    9.450 

Banco do Brasil S/A           -   90.550 

CCR S/A           -   100.000 

Cecilia Sicupira Giusti           -    6.825 

Companhia Jaguari de Energia           -   16.000 

Companhia Luz e Força de Mocóco           -   11.000 

Companhia Sul Paulista de Energia           -   23.000 

Condomínio Shopping Center Iguatemi           -   15.000 

CPFL Comercialização Brasil S/A           -   50.000 

Daniel Sonder           -   12.600 

Fabio Tinelli           -   15.750 

Francisco Graziano           -   18.900 

Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers S/A           -   10.000 

Luis Francisco Novelli Viana           -   11.025 

The Mango Foundation           -   23.330 

Doações Diversas 
Sundry                  -      7.938 

Total                    -   421.368 

Total Geral  4.404.648 5.715.798 

Informações adicionais sobre receitas recebidas 

(a) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto WCF – Brasil e a 
renomada designer de joias A.C. Khouri ME. O valor doado correspon-
de à parte das vendas que foram repassadas para os projetos e programas 
do Instituto.

(b) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto WCF – Brasil e o
CitiBank no Brasil. Em celebração aos 100 anos do Citibank no Brasil, foi 
realizada uma doação ao Instituto em beneficio da proteção da Infância.

(c) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto WCF - Brasil e a em-
presa Bottega Veneta Holding Ltda. O valor doado corresponde à parte de 
uma venda especial em benefício do Instituto.

(d) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto WCF - Brasil e a em-
presa Cinnabar Comércio de toras Ltda. O valor doado corresponde a uma 
venda especial de joias Silvia Furmanovich, em benefício do Instituto duran-
te lançamento da Coleção Petit Sandro Barros e Renata Moraes.

(e) Valor arrecadado pela Campanha Childhood Brasil 15 anos. Esse valor 
foi doado pelos apoiadores da organização. 
(f) Doação internacional recebida da Foundation of  Luxembourg e direcio-
nada ao Fundo de Projetos. 
(g) Doação recebida da Google Brasil para cobertura de custos administra-
tivos e viabilização de projetos.

(h) Refere-se à parceria entre o Instituto WCF - Brasil e a empresa Klabin 
S/A, no âmbito do Programa Grandes Empreendimentos, para o desenvol-
vimento 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 violên-
cia sexual contra crianças e adolescentes nestas localidades.

(i) 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 deixem um legado positivo para uma Infância Livre de 
Exploração Sexual.

(j) 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 
campanhas realizadas nos empreendimentos do Grupo Aldan.

(k) Trata-se de uma parceria desenvolvida entre o Evento Isabela Suplicy, 
realizado em dezembro de 2015, e o Instituto WCF - Brasil. O valor doado 
corresponde à parte das vendas do evento, que foram repassadas para os 
projetos e programas do Instituto.

(l) Refere-se à parceria firmada entre o Instituto WCF - Brasil e a UNICEF, 
com foco no aperfeiçoamento da plataforma online da formação à distân-
cia em Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, concebida pelo

Instituto e pelo Conselho Nacional de Justiça em 2013, a fim de proporcio-
nar melhor aprendizado aos participantes do curso.

(m) Refere-se à doação da Participações Morro Vermelho S.A. para cober-
tura de custos administrativos e viabilização de projetos.

(n) Refere-se à parceria estabelecida entre o Instituto e a Plan Internacional 
Brasil, envolvendo a cadeia produtiva do turismo, comunidade, escolas e o 
Sistema de Garantia de Direitos - SGD, visando à prevenção e atenção dire-
ta às situações de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. 
Este projeto foi encerrado no início de 2015.

(o) 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 deixem um legado positivo para uma Infância 
Livre de Exploração Sexual.

(p) Refere-se à doação de Rosana Camargo de Arruda Botelho para cober-
tura de custos administrativos e viabilização de projetos.

(q) Doação internacional recebida da Stiftelsen World Childhood
Foundation e direcionada ao Fundo de Projetos.

(r) Stora Enso Brasil Ltda. - doação ao Projeto Proteção em Rede no ex-
tremo sul da Bahia, que tem como objetivo contribuir com o fortalecimento 
das políticas públicas de prevenção e atenção integral às situações de violên-
cia sexual contra crianças e adolescentes nos municípios de Porto Seguro,
Santa Cruz Cabrália e Eunápolis, no Estado da Bahia. A parceria foi firma-
da em dezembro de 2011, e as ações do projeto, inicialmente previstas para 
36 meses, se estendeu até dezembro de 2015.

6. receitas de dOações (cOntinuaçãO)
REvEnuEs fRom donations (continuation)

Additional information on income received 

(a) Refers to the partnership established by Instituto WCF - Brasil and 
the renowned jewel designer A.C. Khouri ME. The amount donated 
corresponds to the portion of  the sales that were transferred to the Institute’s 
projects and programs.

(b) Refers to the partnership established by Instituto WCF - Brasil and 
CitiBank in Brazil. In commemoration of  the 100 years of  Citibank in Brazil, 
a donation was made to the Institute to be used in the protection of  children.

(c) Refers to the partnership established by Instituto WCF - Brasil and 
Bottega Veneta Holding Ltda. The amount donated corresponds to part of  
a special sale to the benefit of  the Institute.

(d) Refers to the partnership established by Instituto WCF - Brasil and 
Cinnabar Comércio de Toras Ltda. The amount donated corresponds to 
special sale of  Silvia Furmanovich jewels to the benefit of  the Instituto during 
the launching of  the Petit Sandro Barros and Renata Moraes Collection.

(e) Funds raised for the 15 Years of  Childhood Brasil Campaign. This 
amount was donated by the organization’s sponsors. 

(f) International donation received from Foundation of  Luxembourg and 
targeted to the Project Fund. 

(g) Donation received from Google Brasil to cover administrative costs and 
fund projects.

(h) Refers to the partnership established by Instituto WCF - Brasil and 
Klabin S/A, under the Large Ventures Program to develop the Puma 
Project for Children, the purpose of  which is to contribute to strengthen the 
actions in municipalities Telêmaco Borba, Ortigueira, and Imbaú, in the 
State of  Paraná, to prevent and fight against sexual violence among children 
and adolescents in these cities.

(i) Refers to a donation made by OAK Foundation to fund the Olympics 
Project, the purpose of  which is to help ensure that the 2016 Olympic 
Games in Brazil will leave a positive legacy for a Childhood Free of  
Sexual Exploitation.

(j) Aldan Assessoria e Participações Ltda. partnership that aims at disclosing 
good practices to prevent children and adolescents from sexual exploitation 
in the tourism industry and collecting funds to the programs and projects 
through campaigns carried out in the Aldan Group undertakings.

(k) Refers to a partnership entered into between the Isabela Suplicy Event, 
held in December 2015, and Instituto WCF - Brasil. The amount donated 
corresponds to the portion of  the event’s sales that were transferred to the 
Institute’s projects and programs.

(l) Refers to a partnership entered into between Instituto WCF - Brasil and 
UNICEF, focused on improving the online distance learning platform on 
the Special Childhood and Adolescent Statement, designed by the Institute 
and the National Justice Council in 2013 to improve the learning of  the 
course’s attendees.

(m) Refers to the donation from Participações Morro Vermelho S.A. to 
Brazil to cover administrative costs and fund projects.

(n) Refers to a partnership entered into between the Institute and Plan 
Internacional Brasil, involving the tourism production chain, the community, 
schools, and the System for the Assurance of  Rights (SGD), aimed at 
preventing and focusing directly on situations of  sexual violence practiced 
against children and adolescents. This project was discontinued early 2015.

(o) Refers to a donation made by the Carlson Family Foundation to fund 
the Olympics Project, the purpose of  which is to help ensure that the 2016 
Olympic Games in Brazil will leave a positive legacy for a Childhood Free 
of  Sexual Exploitation.

(p) Refers to a donation made by Rosana Camargo de Arruda Botelho to 
cover administrative costs and fund projects.

(q) International donation received from Stiftelsen World Childhood 
Foundation and targeted to the Project Fund.

(r) Stora Enso Brasil Ltda. - donation to the Network Protection Project in 
the southern end of  the State of  Bahia, the purpose of  which is to improve 
public policies to prevent and call attention to the sexual exploitation of  
children and adolescents 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 planned for 36 
months, was extended until December 2015.
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(s) Refere-se à doação da Votorantim Industrial S.A. aos programas e pro-
jetos do Instituto.

(t) Refere-se à doação World Childhood Foundation Inc. – E.U.A. - doação 
recebida da Carlson Family Foundation como parte da campanha “Spread 
The Love’s Promotion” do Carlson Hotel Group. 

(u) Refere-se à doação World Childhood Foundation Inc. – E.U.A. para apoio 
à Casa Santa Maria no desenvolvimento do Projeto Alvorecer, que visa pro-
mover 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.

(v) Programa Na Mão Certa – (Brasil) - mobiliza governos, empresas e orga-
nizações do terceiro setor para a prevenção e o enfrentamento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

(w) Refere-se à parceria estabelecida entre a Fundação Bunge e o Instituto 
WCF - Brasil, no âmbito do Programa Na Mão Certa, para a implantação 
de ações que visam à prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, com foco de atuação nos 
Municípios de Barcarena e Itaituba, no Estado do Pará.

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

7. inFOrmações sObre a natureZa de custOs e
despesas na demOnstraçãO dO resultadO

O Instituto apresentou a demonstração do resultado utili-
zando 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:

2015 2014
Serviços prestados por pessoas jurídicas
Services provided by legal entities (2.300.502) (3.007.185)

Recursos doados a projetos (vide nota explicativa nº8) 
Donations to projects (see Note 8) (86.345) (685.762)

Despesas com pessoal (*) 
Personnel expenses (2.280.485) (1.798.894)

Viagens e estadias 
Travel and lodging (422.944) (353.569)

Propaganda e publicidade 
Advertising and publicity (116.520) (111.652)

Aluguéis e condomínios
Rentals and common area management fees (21.754) (20.582)

Taxas e contribuições
Taxes and contributions (4.275) (27.591)

Serviços prestados por pessoas físicas 
Services provided by individuals (42.420) (78.337)

Depreciações e amortizações 
Depreciation and amortization (11.146) (12.710)

Outras
Other      (41.134)    (118.344)

Total (5.327.525) (6.214.626)

(*) Em 2015 o Instituto efeutou uma reestruturação de funcionários, o 
que gerou uma despesa adicional de R$ 508.661,94 referente a indeni-
zações trabalhistas.
Adicionalmente, o Instituto recebeu a título de doação, serviços de 
auditoria cujos honorários estimados foram de R$ 35.500 em 2015
(R$ 33.950 em 2014). 

8. recursOs dOadOs a prOJetOs
donations to PRoJEcts

2015 2014

 Beneficiário  Beneficiary

Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI - (130.050)

Associação Barraca da Amizade -      (20.000) 

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça Defensores Públicos da Infância e da Juventude - ABMP - (50.000)

Associação Instrutora da Juventude Feminina - Instituto Sedes Sapientiae         - (20.000)

Casa Santa Maria (a) (45.000)   (120.000) 

CECIP Centro de Criação e Imagem Popular -     (20.000) 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA Pé na Taba - (20.000)

Centro Recreação de Atendimento e Defesa da Criança e Adolescente -     (20.000) 

CIPO Comunicação Interativa -     (20.000) 

Ciranda Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência -     (20.000) 

Fundação Miguel Mendonça (b) (8.345)               -   

Fundação Roberto Marinho -   (100.000) 

Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes do RN -     (20.000) 

Instituto Papai -     (20.000) 

Instituto Tribos Jovens - ITJ (c) (33.000)     (66.000) 

The National Children’s Advocacy Center - NCAC             -   (39.712) 

Total (86.345) (685.762)

Informações adicionais sobre os recursos doados a projetos 

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

(b) O Instituto WCF – Brasil estabeleceu um escritório em Pernambuco, 
para a gestão de seu Programa Pernambuco. Com o encerramento deste 
programa, no final de 2014, frente aos altos custos envolvidos para envio dos 
móveis e equipamentos desse escritório para São Paulo, optou-se por doar 
todo o material para a uma organização parceira do Programa encerrado, 
que tivesse uma atuação local. A Fundação Miguel Mendonça é uma orga-
nização de caráter social sem fins lucrativos, sediada em Barreiros/Pernam-
buco, que atende diretamente crianças e adolescentes em atividades com-
plementares a escola, e apoio jurídico, psicológico e social para as famílias.

(c) Refere-se à doação ao Instituto Tribos Jovens - ITJ, em ações diretas 
de articulação, 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.

9. prOVisãO para riscOs tributáriOs,
cÍVeis e trabalhistas

O Instituto está sujeito a riscos tributários, cíveis e tra-
balhistas, entre outros. Em bases periódicas, a Administra-
ção 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 dis-
poníveis no fim de cada exercício.

Em 31 de dezembro de 2015, o Instituto possui expo-
sição de R$7.500 (R$17.500 em 31 de dezembro de 2014) 

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

(t) Refers to the donation to the World Childhood Foundation Inc., USA - 
donation received from the Carlson Family Foundation as part of  the Spread 
The Love´s Promotion campaign of  the Carlson Hotel Group. 

(u) Refers to the donation from the World Childhood Foundation Inc., 
USA to support Casa Santa Maria in developing the Alvorecer Project, 
which aims at improving the overall structure of  this institution as well as 
to fund the purchase of  textbooks for the workshops with the children and 
adolescents sheltered by Casa Santa Maria and the local community.

(v) Mão Certa - (Brasil) Program: mobilizes governments, companies, and 
third sector organizations in the prevention of  the sexual exploitation of  
children and adolescents on Brazilian highways.

(w) Refers to the partnership established by Fundação Bunge and Instituto 
WCF - Brasil, under the Na Mão Certa Program, to implement the actions 
aimed at preventing and fighting against the sexual exploitation of  children 
and adolescents on Brazilian highways, focused on the actions in the 
Barcarena and Itaituba municipalities, in the State of  Pará.

(x) Refers to the Atlantica Hotels International partnership aimed at 
disseminating child and adolescent sexual exploitation prevention good practices 
in the tourism industry, and collect funds for the Institute’s programs and projects 
through campaigns and events involving the Atlantica chain undertakings.

7. infoRmation on tHE natuRE of tHE 
costs and EXPEnsEs REcoGniZEd in tHE 
incomE statEmEnt 

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

(*) Refers substantially to demission costs at the amount of  
R$506,661.94. Additionally, the Instituto received as donation 
audit services, whose estimated audit fees totaled R$ 35,500 in 2015
(R$ 33,950 in 2014). 

Additional information on funds donated to projects  

(a) Donation to Casa Santa Maria for the development the Alvorecer 
Project, which aims at improving the overall structure of  this institution as 
well as to fund the purchase of  textbooks for the workshops with the children 
and adolescents sheltered by Casa Santa Maria and the local community.

(b) Instituto WCF - Brasil opened an office in Pernambuco for the 
management of  its Pernambuco Program. After this program’s completion 
at the end of  2014, due to the high costs involved in shipping furniture and 
equipment to this office to São Paulo, the Institute elected to donate the entire 
material to a partner organization in the closed Program, to be used in local 
actions. Fundação Miguel Mendonça is a nonprofit social organization, 
headquartered in Barreiros, State of  Pernambuco, which provides direct 
assistance to children and adolescents with after-school activities, and legal, 
psychological, and social support to their families. 

(c) Refers to a donation made to Instituto Tribos Jovens - ITJ to support 
direct actions with coordination, mobilization, and operating support to 
organizations and government agencies to help them fight sexual violence 
against children and adolescents as part of  the Network Protection project in 
the southern end of  the Bahia State.

9. PRovision foR taX, civiL and 
LaBoR RisKs

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 of  December 31, 2015, the Institute is subject 
to an exposure in the amount of  R$7,500 (R$17.500 
in December 31, 2014) relating to labor claims. As the 
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A Administração do Instituto é de opinião que os ins-
trumentos fi nanceiros, os quais estão reconhecidos nas de-
monstrações fi nanceiras pelos seus valores contábeis, não 
apresentam variações signifi cativas em relação aos respec-
tivos valores de mercado.

Riscos de liquidez

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

12. beneFÍciOs a empregadOs

São concedidos benefícios a empregados, tais como 
auxílio médico, alimentação, transporte e seguro de vida. 
O montante referente a tais benefícios em 2015 é de
R$ 148.398 (R$146.618 em 2014), considerado no resul-
tado, na rubrica “Despesa com pessoal”.

13. autOriZaçãO para cOnclusãO das
demOnstrações Financeiras

A Administração do Instituto autorizou em 26 de abril 
de 2016 a emissão das presentes demonstrações fi nancei-
ras, estando aprovadas para divulgação. 

referente a processos trabalhistas. Como a chance de per-
da foi considerada possível, conforme opinião dos asses-
sores jurídicos, não foi contabilizada provisão para riscos.

10. imunidade tributária

Em 31 de dezembro de 2015, o Instituto cumpre os 
requisitos do artigo 14, do Código Tributário Nacional - 
CTN, o qual torna imunes as instituições que não distri-
buem os resultados e que aplicam seus recursos em territó-
rio 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 dirigen-
tes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva.

O Instituto conseguiu isenção total da tributação de 
imposto de renda sobre suas aplicações fi nanceiras, me-
diante artigo 57 da Instrução Normativa da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) 1.022.

11. instrumentOs FinanceirOs

O Instituto participa de operações com instrumentos 
fi nanceiros, 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.

Risco de taxas de juros

As taxas de juros nas aplicações fi nanceiras são, na sua 
maioria, vinculadas à variação do CDI. Essas posições es-
tão demonstradas a seguir:

2015 2014

Ativo - CDI  
Assets - CDI 7.446.995 6.722.328

  

O Instituto possui os seguintes instrumentos fi nanceiros 
classifi cados em:

  2015 2014

Ativos financeiros:   
Financial assets:

Empréstimos e recebíveis-  
Loans and receivables-

Caixa e equivalentes de caixa  
Cash and cash equivalents 3.277.771 2.879.326

Títulos e valores mobiliários  
Securities 4.803.595 4.267.862

Passivos financeiros-  
Financial liabilities-

Outros passivos-  
Other liabilities-

Fornecedores  
Trade payables 195.808 74.235

  

likelihood of  loss was assessed as possible, based on 
the opinion of  the legal counsel, no provision for risks
was recognized.

10. taX immunitY

As of  December 31, 2015, the Institute complies with 
all requirements of  article 14 of  the National Tax Code 
(CTN), which provides tax immunity to institutions that 
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 entity’s management 
that effectively contribute to the executive management.

The Institute received full exemption in relation to 
the income tax on securities, in conformity with article 
57 of  Regulatory Instruction 1022 issued by the Brazilian 
Federal Revenue Service (RFB).

11. financiaL instRumEnts

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

Interest rate risk

Interest rates on securities are mostly linked to CDI 
fl uctuation. These positions are as follows:

The Institute’s fi nancial instruments are classifi ed
as follows:

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

Liquidity risks

The Institute depends on donations and grants to con-
tinue as a going concern and maintain its corporate ope-
rations and understands that it will continue to receive the 
donations and grants necessary for its operations. 

12. EmPLoYEE BEnEfits

Benefi ts are granted to employees, such as healthcare, 
meal tickets, transportation allowance and life insurance. 
In 2015, these benefi ts total R$148,398 (R$146,618 in 
2014), recorded in line item “Personnel expenses”.

13. autHoRiZation foR comPLEtion
of financiaL statEmEnts

The meeting of  the Board of  Directors held on April 
26, 2016 authorized the issuance and disclosure of  these 
fi nancial statements.
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Parceiros e  
apOiadOres

PARTNERS AND SUPPORTERS



paRceiRos e apOiadOres
PARTNERS AND SUPPORTERS

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

anserVe | ana caroLina KHoUri | ara VarTanian | sHoPPinG JK iGUaTeMi | sanDro Barros

parceirOs de prOgramas  Program Partners
(empresas e instituições que doaram recursos fi nanceiros para programas específi cos)
(companies and institutions that donated funds to specifi c 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

prOgrama na mãO certa  On The Right Track Program

(empresas e instituições que doaram recursos fi nanceiros para o programa)
(companies and institutions that donated funds to this program)

apOiadOr i  Supporters I

• BRF S.A.
• Duratex S.A.
• Fedex Brasil Logística e Transporte S.A.
• Furnas Centrais Elétricas
• I.V. Transportes e Locações Ltda.
• JSL S/A
• White Martins Gases Industriais Ltda. 

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 Ind. e Com. de Prods. Químicos Ltda. 
• Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
• Vopak Brasil S.A.

APOIADOR III  Supporters III

• Akzo Nobel Ltda.
• Akzo Nobel Pulp and Performance Química Bahia Ltda.
• Arcelor Mittal Gonvarri Brasil
• Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A
• Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A
• Cargill Agrícola S/A
• Concessionária Auto Raposo Tavares
• Concessionária BR 040 S/A
• Concessionária Ecovia Caminho do Mar S/A
• Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
• Concessionária Rota do Atlântico S/A
• Costeira Transportes e Serviços Ltda.
• Dudalina S/A
• Ecoporto Santos
• Elekeiroz S.A.
• G7 Log Transportes Ltda.
• Gafor S/A

• Gelog Locações e Transportes Ltda.
• Getel Transportes Ltda.
• Gold Brasil Logística Ltda.
• GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda.
• Grupo Boticário
• JBS S/A
• Leão Alimentos e Bebidas Ltda.
• Lobo Logística Ltda.
• Nasul Cargo e Logística Ltda. 
• Raça Transportes Ltda.
• Rodoagro Transportes e Logística Ltda.
• Rodovia das Cataratas S/A
• Santos Brasil Logística S.A.
• Steel Log - Logística Transportadora e Serviços Ltda.
• Tic Transportes Ltda.
• Transportadora Contatto Ltda.
• Transportadora Plimor Ltda.

• Transporte Della Volpe S.A.
• Transportes Imediato Ltda.
• Transportes Toniato Ltda.
• Unilog Universo Logística Ltda.
• Whirlpool Latin America
• Concessionária Ayrton Senna Carvalho Pinto - Ecopistas
• Empresa Brasileira de Tecnologia e Adm.

de Convênios Haag S.A.
• Graneleiro Transportes Rodoviários Ltda.
• Motus Serviços Ltda.
• Quimisa S/A
• Santa Felicidade Transporte e Logística Ltda.
• Transkompa Ltda.
• Transmaroni Transportes Brasil Rodoviários Ltda.
• Transportadora Gorgonho Ltda.
• Tropical Transportes Ipiranga Ltda.
• Unilever Brasil Ltda.

OurO 2015  Gold 2015

patrOcinadOres  Sponsors

apOiadOres  Supporters

parceirOs de mÍdia  Media Partners

prata 2015  Silver 2015

brOnZe 2015

aMas – BH – associaÇÃo MUniciPaL De assisTÊncia sociaL – BH
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eQuipe  Our Team

Diretor Executivo
Executive Director

Rodrigo Santini

Vice Diretor Executivo
Vice-Executive Director

Ricardo de Macedo Gaia

Gerente de Programas e Relações Empresariais
Programs and Corporate Relations Manager

Eva Cristina Dengler

Gerente de Advocacy
Advocacy Manager

Itamar Batista Gonçalves

Gerente de Operações
Operations Manager

Ana Flávia Gomes de Sá

Gestão do Conhecimento
Knowledge Manager

Anna Flora Werneck

Assessora de Mobilização de Recursos
Resource Mobilization Coordinator

Vanessa Teramoto Higa

Analista de Comunicação
Communications Analyst

Alessandra Castro de Assis

Analista de Operações
Operations Analyst

Marina Monteiro

Analista de Programas
Program Analysts

Alessandra Alves da Silva
Fernanda Gonçalves
Mônica Santos

Estagiária de Operações e Programas
Operations and Programs Trainee

Patricia de Sousa Costa

cOnselhO Fiscal  Fiscal Board

Olga Colpo | Participações Morro Vermelho 
Sergio Orlando Asís | SOA Consulting

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

cOnselhO deliberatiVO  Deliberative Board

Presidente
Chair
Rosana Camargo de Arruda Botelho | Participações Morro Vermelho

Ana De Geer | World Childhood Foundation
Arthur José de Abreu Pereira | SDI Desenvolvimento Imobiliário
Carlos Alberto Mansur | Banco Industrial do Brasil
Carlos Pires Oliveira Dias | Participações Morro Vermelho
Celita Procópio Carvalho | Fundação Armando Alvares Penteado
Christer Manhusen | Câmara do Comércio Sueco-Brasileira
Eduardo Alfredo Levy Junior | Bexs Banco Corretora de Câmbio
Erling Sven Lorentzen | Lorentzen Empreendimentos
John Henry Baber Harriman | Santander Private Banking
José Ermírio de Moraes Neto | Votorantim Participações
Kelly Gage | Curtis L. Carlson Family Foundation
Klaus Werner Drewes | Drewes & Partners Corretora de Seguros
Luis Norberto Paschoal | Cia DPaschoal de Participações
Luiz de Alencar Lara | Lew’Lara\TBWA Publicidade
Nils Erik Gunnarsson Grafström | Invest Sweden
Paulo Agnelo Malzoni | Grupo Victor Malzoni
Paulo Setúbal Neto | PSN Participações
Pedro Paulo Poppovic | Conectas
Rolf  Gustavo Roberto Baumgart | Grupo Vedacit

Assessoria ao Conselho 
Board Advisor
Ana Maria Drummond

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 2015  Team 2015

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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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 dezesseis anos, a Childhood Brasil 
luta por uma infância livre de abuso e exploração sexual. Atualmente, 
executa dois programas e seis projetos próprios. A organização já apoiou 
134 iniciativas por meio de 71 instituições, benefi ciando mais de 2 milhões 
de pessoas, entre crianças e adolescentes, seus familiares e profi ssionais de 
diferentes setores. Além disso, desenvolve programas regionais e nacionais, 
infl uencia políticas públicas e transforma a vida de muitas crianças e 
adolescentes. Também assessora os diferentes agentes, orientando-os sobre 
como agir em relação ao problema. Desse modo, promove a prevenção e 
cria uma proteção em rede para meninos e meninas. Com sede em São 
Paulo, a Childhood Brasil é certifi cada como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip).

Childhood Brasil is a Brazilian organization that is part of  the World 
Childhood Foundation (Childhood), an international institution established in 
1999 by Queen Silvia of  Sweden in order to protect children and to “ensure 
that children are children.” For 16 years Childhood Brasil has been fi ghting 
for childhoods free from sexual abuse and exploitation. It currently runs two of  
its own programs and six of  its own related projects. To-date the organization 
has supported 134 projects through 71 partner institutions, benefi ting more 
than two million people, including children, their families, and professionals 
from a variety of  sectors. It also develops regional and national programs and 
infl uences public policy, and as a result has transformed the lives of  countless 
children. Additionally, by promoting prevention and forming protection 
networks for boys and girls, the organization helps those involved in the cause 
to create eff ective solutions. Childhood Brasil is headquartered in São Paulo, 
and registered in Brazil as a Public Interest Civil Society Organization (PICSO).


