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Grant Thornton Auditoria e  
Consultoria Ltda. 
 
Praça Carlos Chagas, 49 - 4o andar 
Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG) 
Brasil 
 
T +55 31 3289-6000 

Aos Administradores e Conselheiros da 
Associação Instituto MRV 
Belo Horizonte – MG 

Opinião  
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Instituto MRV (“Instituto”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, dos 
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Associação Instituto MRV (Instituto) em  
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem 
finalidade de lucros (ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucro). 

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.  
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.  
Somos independentes em relação ao Instituto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem 
finalidade de lucros (ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucro), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto; 

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração; 

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.  
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em 
continuidade operacional; 

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. 

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020 

 

Daniel Menezes Vieira 
CT CRC 1MG-078.081/O-1 

Grant Thornton Auditores Independentes. 
CRC 2SP-025.583/O-1 

 



Notas 31/12/2019 31/12/2018
 Ativo circulante 

 Caixa e equivalentes de caixa 3 2.276                      12.805                    

 Outros créditos 4 117.620                  2.595                      

 Total do ativo 119.896                  15.400                    

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)

 Passivo circulante 

 Contas a pagar 5 191.246                  201.826                  

 Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 6 66.958                    50.992                    

 Total do passivo 258.204                  252.818                  

 Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 7

 Déficit acumulado (237.418)                 (930.216)                 

 Superávit do exercício 99.110                    692.798                  

 Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (138.308)                 (237.418)                 

 Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto) 119.896                  15.400                    

Associação Instituto MRV

Balanços patrimoniais para os exercícios 

(Valores expressos em reais - R$)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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Notas 31/12/2019 31/12/2018

Receita de doações 8 6.901.263               6.696.454               

Receita de serviços de voluntários 9 648.413                  480.621                  

Total das receitas 7.549.676               7.177.075               

Despesas operacionais:

Despesas com programas 10 (6.011.025)             (5.459.036)             

Despesas com publicidade e administrativas 11 (791.128)                (544.620)                

Despesa com serviços de voluntários 12 (648.413)                (480.621)                

Superávit do exercício 99.110                    692.798                  

Associação Instituto MRV

Demonstração do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais - R$)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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31/12/2019 31/12/2018

Superávit do exercício 99.110                     692.798                   

 Outros componentes do resultado abrangente -                               -                               

Resultado abrangente do exercício 99.110                     692.798                   

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Instituto MRV

Demonstração do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais - R$)

8



(Valores expressos em reais - R$)

Superávit (déficit) 
acumulado

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (930.216)                

Superávit do exercício 692.798                 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (237.418)                

Superávit do exercício 99.110                   

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (138.308)                

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Instituto MRV

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Superávit do exercício 99.110                   692.798                 

Variações nas contas de ativos e passivos operacionais:

 (Aumento) redução de estoques de doações -                             4.525                     

 (Aumento) redução de outros ativos (115.025)                (1.320)                    

 Aumento (redução) de contas a pagar de programas (10.580)                  (701.612)                

 Aumento (redução) de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 15.966                   13.977                   

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (10.529)                  8.368                     

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (10.529)                  8.368                     

Caixa e equivalentes de caixa 

No início do exercício 12.805                   4.437                     

No final do excercício 2.276                     12.805                   

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (10.529)                  8.368                     

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Instituto MRV

Demonstração do fluxo de caixa para os 

(Valores expressos em reais - R$)

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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Notas explicativas da Administração 
às demonstrações contábeis para os 
exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 
(Valores expressos em reais, exceto quando 
indicado de outra forma) 

1. Contexto operacional 
A Associação Instituto MRV (“Instituto” ou “Instituto MRV”) é uma associação civil de assistência social, 
sem finalidade econômica e lucrativa, constituída em 31 de janeiro de 2014, com sede na Avenida 
Professor Mário Werneck, no 621, 1o andar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
inscrita no CNPJ sob o no 21.204.414/0001-02. O Instituto iniciou seus projetos sociais em agosto de 
2015 e tem por finalidade concretizar transformações positivas e duradouras na sociedade, contribuindo 
com um futuro melhor para as comunidades onde atua e promovendo a transformação social do país por 
meio da educação, preparando cidadãos para a vida e formando os realizadores do futuro. Para alcançar 
este propósito o Instituto poderá: 

I. Doar recursos físicos, humanos e/ou financeiros a programas, projetos e ações desenvolvidos 
por outras instituições sem fins lucrativos e/ou órgãos públicos; 

II. Dialogar e manter canais abertos com a comunidade para a definição dos investimentos sociais; 

III. Coordenar, executar isoladamente ou em parceira e apoiar programas, projetos e ações de 
cunho assistencial ou que promovam benefícios e/ou bem-estar da população em geral; 

IV. Desenvolver programa de bolsas de estudos e/ou pesquisas; 

V. Prestar serviços a outras organizações, com ou sem fins lucrativos, e a órgão do setor público 
em consonância com seus objetivos; 

VI. Participar de conselhos, comissões e órgãos colegiados com atuação direta ou indireta na 
assistência social ou áreas correlatas; 

VII. Organizar congressos, workshops, seminários e eventos similares em consonância com seus 
objetivos; 

VIII. Celebrar contratos, convênios, acordos e quaisquer outras formas de obrigar ou manifestar 
vontade, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, sociedades de economia mista, 
entidades paraestatais, consórcios, associações, sociedades e demais entidades, civis ou 
comerciais, nacionais ou internacionais, dotadas ou não de personalidade jurídica, relacionados 
ao seu campo de atuação; 
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IX. Contratar pessoas físicas e jurídicas para a coordenação ou execução de atividades, bem como 
admitir voluntários, na forma da lei; 

X. Promover atividades de captação de recursos; 

XI. Praticar quaisquer atos e atividades lícitas voltadas à assistência social, mesmo que não 
estejam listados no estatuto social. 

Os recursos necessários para a manutenção do Instituto são obtidos por meio de: 

I. Contribuição associativa compulsória ou contribuição voluntária dos associados;  

II. Auxílios, contribuições, subvenções sociais, doações e legados recebidos de pessoas naturais 
ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

III. Resultados das iniciativas de captação de recursos, tais como prestação de serviços, eventos e 
campanhas promocionais, curso, seminários, palestras, licença de marca, cessão de direitos 
autorais, venda de bens e produtos realizados pela própria Associação Instituto MRV etc.; 

IV. Rendimentos provenientes de seus bens e de aplicações financeiras; 

V. Todas as demais receitas admitidas em lei. 

A Associação Instituto MRV, cumpre o estabelecido na Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997, em 
especial o disposto no art. 12, preenchendo desta forma os requisitos necessários para fazer jus à 
imunidade de impostos prevista no artigo 150, inciso IV, alínea “c” da Constituição Federal. 

Aprovação de doação para o instituto 

Em 19 de maio de 2020, foi aprovado pelo Conselho de Administração da MRV Engenharia e 
Participação S.A. (MRV) a doação de 1% de seu lucro líquido do exercício de 2019, correspondente a 
R$6.902.430. As necessidades de caixa do Instituto no início de 2020 foram atendidas por repasses da 
MRV, sua principal mantenedora. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 

2.1. Bases de apresentação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os Pronunciamentos Técnicos, Orientações e 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).  

A escrituração contábil segue os critérios estabelecidos pela Interpretação ITG 2002 R1 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro das 
transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações 
mínimas a serem divulgadas em notas explicativas da entidade sem finalidade de lucros. 

2.2. Principais práticas contábeis 
As principais práticas contábeis adotadas são como segue: 

a) Apuração do superávit (déficit) – receitas 

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência. O principal mantenedor do Instituto 
para o ano de 2019 e 2018 foi a MRV Engenharia e Participações S.A. 

b) Apuração do superávit (déficit) – despesas 

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Todas as despesas relacionadas 
com as contribuições para os projetos e programas, incorridas e registradas, são previamente 
aprovadas pelos órgãos da Administração.  

As receitas e despesas de serviços de voluntários foram mensuradas pelos seus valores justos, 
como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.   
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c) Caixa e equivalentes de caixa  

Abrangem saldos de caixa em moeda corrente e contas bancárias, os quais são sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto 
prazo. 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
O caixa e equivalentes de caixa estão representados por depósitos em conta corrente. 
  31/12/2019  31/12/2018 
             
Caixa e bancos  2.276  12.805 
Total  2.276  12.805 

4. Outros créditos  

Refere-se a outros valores a receber inerentes às atividades do Instituto. 

  31/12/2019  31/12/2018 
             
Outros créditos  117.620  2.595 
Total         117.620  2.595 

5. Contas a pagar 
A composição é como segue: 
 31/12/2019  31/12/2018 
              
MRV Engenharia e Participações S.A. 116.100  134.899 
Solar Volt Soluções Comércio e Instalação para Energia Ltda. -  15.108 
Instituto Cultural Luiza de Azevedo Meyer -  4.648 
JS Paisagismo 29.767  - 
Facebook Serviços Online do Brasil 23.358  - 
Outros fornecedores 22.021  47.171 
Total 191.246  201.826 

6. Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 
Refere-se basicamente a obrigações trabalhistas com funcionários, encargos relacionados, retenções 
sobre folha de pagamentos e impostos sobre serviços.  

A composição é como segue:  
 31/12/2019  31/12/2018 
                
Salários e encargos 24.646  21.519 
Férias e encargos 27.773  20.340 
Impostos sobre serviços de terceiros 14.539  9.133 
Total 66.958  50.992 

7. Patrimônio líquido 
As contribuições recebidas pelo Instituto são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais 
mencionados na Nota Explicativa no 1, bem como nos gastos despendidos em bens necessários ao seu 
funcionamento administrativo. 

(Déficit) superávit acumulado 

O valor do superávit (déficit) do exercício é registrado e transferido para esta rubrica após a aprovação 
das demonstrações contábeis pela Assembleia Geral.  
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8. Receita de doações 
A composição da receita de doações é como segue: 
 2019  2018 
               
MRV Engenharia e Participações S.A. 6.901.263  6.676.454 
MRL Engenharia e Empreendimentos S.A. -  20.000 
Total 6.901.263  6.696.454 

9. Receita de serviços de voluntários 
Os trabalhos voluntários e gratuidades recebidas referem-se à prestação de serviços administrativos e 
ações voluntárias voltadas a atingir os objetivos do Instituto, realizados por funcionários da MRV 
Engenharia e Participações S.A., com valor estimado em R$648.413 em 2019 (R$480.621 em 2018). 

10. Despesas com programas 
Tipo de programa   Tipo de atividade  2019  2018 
                  
Projetos:        
Educar Para Transformar (a)  Educação  946.654  963.422 
Movimento Bem Maior (b)  Assistência  870.000  - 
Programa Iungo (c)  Educação  865.348  - 
Seu Filho, Nosso Futuro (d)  Educação  810.995  651.391 
Educa Esporte (e)  Esporte  -  201.600 
Escola Nota  Explicativa no 10 (f)  Educação  -  174.827 
Edukatu (g)  Educação  -  172.572 
Outros   Educação  107.103  250.295 
Total de projetos      3.600.100  2.414.107 
             
Doações:        
Casa da Mulher Brasileira (a)  Assistência Social  424.575  - 
Escola Suzano (b)  Educação  200.045  - 
Assopoc (c)  Educação  100.000  - 
Comunitas (d)  Assistência Social  100.000  - 
Instituto Ayrton Senna (e)  Educação  90.000  - 
Cidade dos Meninos (f)  Educação  71.500  1.515.290 
Instituto Adotar (g)  Assistência Social  49.000  84.000 
Instituto Minas Pela Paz (h)  Assistência Social  30.000  30.000 
Jornada Solidária - Estado de Minas (i)  Educação  12.000  222.055 
Outros   Diversos  157.027  104.887 
Total das doações      1.234.147  1.956.232 
             
Parcerias:        
Orbi (a)  Empreendedorismo  42.000  344.473 
Mulheres do Brasil (b)  Assistência Social  20.349  - 
Instituto Liberta (c)  Assistência Social  -  2.383 
Outros   Diversos  -  91.897 
Total de parcerias      62.349  438.753 
            
MRV Voluntários:   Diversos  322.388  311.251 
           
Patrocínios:        
Praça da Liberdade (a)  Meio Ambiente  438.818  - 
Orquestra Filarmônica (b)  Cultura  277.095  78.381 
Outros (c)  Diversos  76.128  96.753 
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Tipo de programa   Tipo de atividade  2019  2018 
                  
Total de patrocínios      792.041  175.134 
            
Apadrinhamentos:        
Associação Querubins   Educação  -  33.350 
Cidade dos Meninos   Educação  -  18.240 
Outros   Diversos  -  111.969 
Total de apadrinhamentos        163.559 
        
Total geral     6.011.025  5.459.036 

· Projetos: nessa categoria estão incluídos os projetos desenvolvidos e criados pelo Instituto. 

a) Educar Para Transformar: o projeto busca propostas que associam educação aos três pilares 
do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômico. Os projetos selecionados 
recebem aporte financeiro e suporte da equipe do Instituto MRV para o desenvolvimento das 
ações, o acompanhamento da aplicação dos recursos e a realização de capacitação durante o 
Programa. Até 2019, seis chamamentos públicos já foram executados. Neste período, o 
Instituto MRV recebeu aproximadamente 3,3 mil propostas, que foram avaliadas por  
175 voluntários. A comunidade participou ativamente das votações populares, com 
aproximadamente 35,2mil votos, selecionando os 36 projetos participantes até então.  
As propostas das chamadas foram como segue: 

(i) 5a Chamada Pública de Projetos: a 5a edição do Programa Educar para Transformar 
apoiou projetos de Organizações da Sociedade Civil que promovam transformação social 
por meio da educação, contemplando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  
4 - Educação de Qualidade, que visa "assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e 
todos", e um ou mais ODS à escolha do projeto. Seis vencedores foram escolhidos entre 
926 propostas inscritas. Cada projeto recebeu o aporte de R$ 80 mil, além de 
acompanhamento e conteúdo sobre gestão, sustentabilidade e inovação ao longo do ano; 

(ii) 6a Chamada Pública de Projetos: a 6a edição do Programa Educar para Transformar foi 
realizada em parceria entre o Instituto MRV e Fundação Pitágoras. Ao longo de seis 
meses, projetos de dez escolas da rede pública de ensino fundamental e médio receberam 
acompanhamento das atividades um aporte de R$30 mil convertidos em produtos ou 
serviços. Nesta parceria, o Instituto MRV fez o repasse de R$300 mil à Fundação 
Pitágoras, para que fossem operacionalizadas as negociações de compras e contratações 
dos produtos e serviços oferecidos às dez escolas participantes; 

(iii) 7a Chamada Pública de Projetos: seguindo o próprio nome, a 7a edição foi idealizada 
para promover transformações por meio da educação, estimulando aprendizados e 
mudanças culturais em seus públicos diretos e indiretos. Este edital selecionará 10 (dez) 
projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSC) em parceria com escolas da rede 
pública de ensino fundamental II e médio para participarem do programa ao longo de dois 
anos. 

b) Movimento Bem Maior: tem como missão de contribuir para o fortalecimento e difusão da 
cultura de doar, incentivando o desenvolvimento de atividades de doação e o aprimoramento 
dos investimentos sociais. O movimento busca promover a troca de experiências exitosas no 
campo de cultura de doação unindo forças para alcançar sua missão no Brasil. Tem como 
meta, em dez anos, dobrar a participação das doações com relação ao PIB brasileiro.  
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c) Programa Iungo: formação de uma parceria, visando exclusivamente a realização conjunta de 
ações de responsabilidade social, no campo da educação, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento profissional de educadores de todo o Brasil, por meio da realização de 
formação presencial, semipresencial e à distância de professores e gestores da Educação 
Básica, podendo acontecer em todo o território nacional. Os pagamentos foram feitos para 
Humbiumbi – arte, cultura e educação, que conduz a estruturação do programa, e Sociedade 
Mineira de Cultura, contratada para a criação de curso exclusivo de pós-graduação. 

d) Seu Filho, Nosso Futuro: apoia os colaboradores da MRV compartilhando o investimento na 
educação de seus filhos. O programa promove o incentivo ao hábito da leitura para crianças de 
0 a 5 anos com a distribuição de kits Leiturinha, o fornecimento de material escolar para as 
crianças e os adolescentes com idade entre 6 e 14 anos e cursos de formação para os jovens 
entre 15 e 18 anos. Em 2019, o programa beneficiou cerca de 10.600 crianças e adolescentes, 
filhos de colaboradores da MRV (7.245 beneficiados em 2018). 

e) Educa Esporte: unindo educação ao esporte, em 2018, o Instituto, em parceria com a 
Federação Mineira de Basketball, levou essa modalidade esportiva para 248 crianças e 
adolescentes atendidas na Associação Querubins, sendo 160 crianças e adolescentes da Vila 
Acaba Mundo e 88 crianças e adolescentes no Espaço Criança Esperança. Utilizar o esporte 
para transformar a vida de crianças é uma das principais diretrizes do Instituto. 

f) Escola Nota 10: com apoio do Instituto, o projeto Escola Nota 10 leva aos canteiros de obra 
aulas de alfabetização, inclusão digital ou de qualificação profissional no horário de trabalho dos 
colaboradores. O programa foi desenvolvido pela MRV em 2011 e chegou a todas regionais do 
Grupo MRV, contando com mais de 180 escolas, atendendo mais de 4.500 trabalhadores em 
2018. 

g) Edukatu: o projeto promoveu uma rede de aprendizagem, utilizando a plataforma Edukatu, 
sobre os conceitos e práticas do consumo consciente, com a participação de alunos e 
professores. O Edukatu visou instrumentalizar o professor e aluno com materiais pedagógicos, 
práticas e metodologias sobre consumo consciente e sustentabilidade; disseminando iniciativas 
exemplares de professores e de alunos que expressaram a prática do consumo consciente em 
casa, na escola e comunidade e promoveram a troca de saberes e experiências sobre a 
temática do consumo consciente. Foi realizado o projeto piloto em 10 escolas de Ensino 
Fundamental da região de Pirituba/SP ao longo do ano de 2018, disseminando o aprendizado e 
a construção de projetos focados em consumo consciente, especialmente relacionados à água, 
gestão de resíduos e saúde preventiva. 

· Doações: nessa categoria estão incluídos repasses de valores ou equipamentos, para Instituições. 

a) Casa da Mulher Brasileira: doação de recursos para conclusão do projeto da Casa da  
Mulher Brasileira, que atende mulheres em situação de violência doméstica, localizada em  
São Paulo – SP. 

b) Escola Suzano: doação de apoio ao Projeto Adequação, realizado pelo Instituto Ecofuturo  
na Escola Estadual Raul Brasil, localizada em Suzano-SP, após incidente ocorrido no início  
de 2019. 

c) Assopoc: doação para apoio à construção da creche da Associação dos Protetores das 
Pessoas Carentes. 

d) Comunitas: doação com finalidade específica de apoiar o desenvolvimento de atividades de 
aprimoramento de investimentos sociais. 

e) Instituto Ayrton Sena: doação com finalidade específica de apoiar as atividades sociais 
desenvolvidas pelo Instituto Ayrton Senna. 
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f) Cidade dos Meninos: localizada no município de Ribeirão das Neves, já beneficiou milhares de 
jovens. Os mais de 5 mil estudantes que anualmente são atendidos em regime de internato, 
semi-internato e externato têm a oportunidade de cursar os ensinos fundamental e médio, além 
de atividades de esporte, lazer, cultura e formação humana. Em 2019, o Instituto apoiou a 
instituição por meio da manutenção do site e compra de convites de eventos, enquanto no ano 
de 2018 além dos apoios mencionados anteriormente o Instituto realizava repasses financeiros 
mensais.  

g) Instituto Adotar: centro de apoio a adoção com acompanhamento psicológico, pedagógico e 
jurídico na pré-adoção, no processo e após a chegada da criança na família. O Instituto Adotar 
não possuía sede, desta forma, foi fechada a parceria com as Obras Sociais Pavonianas que 
cederam espaço por meio de aluguel arcado pelo Instituto MRV, para que as atividades possam 
ser executadas. 

h) Instituto Minas pela Paz: é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
criada a partir da iniciativa do conselho estratégico da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG). Seu objetivo é ajudar o governo e sociedade civil a enfrentarem a 
violência reduzindo a criminalidade no Estado. Por meio do apoio ao Instituto auxiliamos na 
manutenção das atividades realizadas pelo Instituto do atendimento do Disque Denúncia, e na 
execução do projeto Futebol Minas pela Paz, que proporciona atividade esportiva a 
adolescentes no contra turno escolar. 

i) Jornada Solidária – Estado de Minas: doação com finalidade específica de apoiar as 
atividades de reforma de creches comunitárias em Belo Horizonte, que trabalham com crianças 
de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. 

· Parcerias: nessa categoria estão incluídos os projetos desenvolvidos em conjunto com os parceiros. 

a) Órbi: em parceria com o Banco Inter S.A. e Localiza Rent a Car S.A., foi criado o Órbi, que é um 
espaço colaborativo de fomento à inovação e ao empreendedorismo. Startups em diferentes 
níveis de maturidade, terão um ambiente fértil em conexões para construir uma trajetória de 
crescimento e sucesso. O propósito é conectar os startups às grandes empresas, o mercado 
nacional ao internacional, contribuindo fortemente para aceleração e geração de novos 
negócios. Em 2019 foi feito repasse para manutenção das atividades da instituição. 

b) Mulheres do Brasil: é um grupo de mulheres criado com o objetivo de discutir temas ligados ao 
Brasil. Ele é composto por mulheres de vários segmentos que têm, em comum, o propósito de 
serem protagonistas na construção de um país melhor. Em 2019 auxiliamos na realização de 
bazares beneficentes. 

c) Instituto Liberta: organização não governamental que nasceu no final de 2016 e teve como 
objetivo lutar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Para combater o 
abuso e conscientizar a população acerca do tema, o Instituto Liberta, lançou sua primeira 
campanha intitulada “Números” em parceria com a Childhood Brasil e com a Fundação Abrinq. 
O Instituto apoiou o Liberta por meio de publicação e impulsionamento da página do Facebook 
do Instituto Liberta por um período de três meses. Além de ter realizado divulgação, por meio de 
cartazes, nas obras da empresa. 

· MRV Voluntários: é um programa criado para fortalecer o desejo dos colaboradores do Grupo MRV 
de transformar a vida das pessoas para melhor. Os voluntários da MRV são convidados 
frequentemente a realizar ações educativas e culturais que visem incentivar à participação ativa e 
consciente da comunidade. O principal projeto do MRV Voluntários é o Dia MRV Voluntários, no qual 
o Instituto apoia e estimula a implantação e a continuidade de bibliotecas em comunidades carentes, 
com o objetivo de criar um ambiente propício ao desenvolvimento da leitura, ampliando as 
possibilidades de desenvolvimento social, esse foi o primeiro programa desenvolvido pelo Instituto. 
Esse programa reúne profissionais do Grupo MRV no desenvolvimento de ações sociais promovidas 
pela instituição ou pelas iniciativas individuais que podem ser propostas pelos participantes. 
Fechamos o ano com 1.966 voluntários cadastrados. 
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· Patrocínios: nessa categoria estão incluídos patrocínios de eventos ou projetos em que não 
colaboramos na construção e temos alguma contrapartida.   

a) Praça da Liberdade: em 2019, a manutenção da Praça da Liberdade passou a ser mantida pelo 
Instituto MRV, responsável pelo custo de jardinagem e limpeza de fontes. Esta ação de 
patrocínio contribui para a preservação de um dos espaços públicos importantes de Belo 
Horizonte e fortalece o posicionamento de marca da MRV & CO. 

b) Orquestra Filarmônica: em 2019 foi patrocinada pelo Instituto nove apresentações da Orquestre 
Filarmônica em Belo Horizonte (uma apresentação em 2018). 

11. Despesas com publicidade e administrativas 

 2019  2018 
                        
Publicidade e divulgação 360.916  266.385 
Salários, encargos e benefícios 348.169  244.634 
Correios 20.550  17.753 
Honorários da auditoria 13.500  13.500 
Outros 47.993  2.348 
Total despesas com publicidade e administrativas 791.128  544.620 

12. Despesas de serviços de voluntários 
Refere-se à despesa com voluntários e gratuidades incorrida durante o exercício de 2019, conforme 
mencionado na Nota Explicativa no 8. 

13. Provisões para riscos 
A Associação Instituto MRV não possui processos judiciais com probabilidade de perda provável ou 
possível.  

14. Ativo contingente 
A Associação Instituto MRV possui processo judicial movido contra a União Federal com o intuito de 
obter provimento jurisdicional para reconhecer o seu direito à Imunidade Tributária. O valor da causa 
monta em R$57.380 (mesmo valor em 2018). A probabilidade de êxito no desfecho desta demanda foi 
avaliada como provável pelos assessores jurídicos no valor estimado de R$198.513 em 31 de dezembro 
de 2019, calculado com base no recolhimento das contribuições sociais a ser confirmado e atualizado 
após liquidação de sentença, se for julgada procedente a ação. 

15. Renúncia fiscal  
É entendimento da Administração do Instituto, considerando suas atividades desenvolvidas, bem como 
baseado na opinião dos seus consultores jurídicos, que o Instituto goza da imunidade tributária prevista 
no artigo 150, VI, “c” e artigo 195, §7o, ambos da CR/88, desde que preenchidos os requisitos do art. 14 
do CTN c/c art. 146, II da CR/88, impedindo-se desta forma a exigência de impostos federais, estaduais e 
municipais. No entanto, o Instituto vem efetuando o recolhimento das contribuições sociais, uma vez que 
o reconhecimento da imunidade está sendo pleiteado em ação judicial, conforme mencionado na nota 
acima. 

16. Eventos subsequentes 
Aprovação de novos projetos (2020) 

Até a data de emissão das demonstrações contábeis, foram aprovados pela Diretoria do Instituto, os 
seguintes projetos: 
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· Instituto Iungo: O Iungo chega para promover o desenvolvimento profissional de educadores da 
Rede Pública de Ensino. Atuando em três frentes: 

a) Formação Continuada de Educadores, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, tendo a 
escola como ambiente de formação. 

b) Pesquisa em Educação, sistematizando conhecimentos para apoiar os educadores. 

c) Materiais pedagógicos, transformando conhecimento e experiência em sala de aula em 
materiais de apoio à prática pedagógica de educadores. 

O investimento financeiro no Instituto Iungo será de aproximadamente R$3 milhões. 

· Seu Filho, Nosso Futuro: o programa promove o fornecimento de material escolar para crianças e 
adolescentes com idade entre 06 e 14 anos, incentivo ao hábito da leitura para crianças até 05 anos e 
curso de desenvolvimento profissional para jovens entre 15 e 18 anos. Em 2020, as três edições do 
programa estão sendo mantidas. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de  
R$860 mil. 

· Educar Para Transformar: convidamos instituições sem fins lucrativos para inscreverem seus 
projetos educacionais. Os vencedores, escolhidos pelo voto popular, recebem suporte em gestão e 
investimento financeiro, por tempo determinado em edital, para tirar suas ideias do papel e 
transformar a realidade por meio da educação. O investimento financeiro aproximado do Instituto será 
de R$850 mil. 

· MRV Voluntários: programa tem como objetivo envolver colaboradores da MRV & CO em ações 
voluntárias idealizadas pela instituição. Em 2020, serão desenvolvidos os projetos abaixo, com 
investimento financeiro aproximado de R$530 mil: 

a) Agenda do Futuro: com objetivo de levarmos conhecimento sobre as ODS’s, desenvolveremos 
um jogo sobre o tema junto aos nossos voluntários, para aplicação em instituições parceiras. 

b) Dia MRV Voluntários: nossos voluntários serão convidados a realizarem um dia “mão na 
massa”, onde buscamos proporcionar mudanças no ambiente de bibliotecas de instituições 
parceiras. 

c) Entre Letras: com intuito de retomar um hábito antigo e estimular a escrita e leitura, 
promovemos uma troca de cartas entre os voluntários e crianças de instituições parceiras. 

d) Inspire Ação: com objetivo de levarmos conhecimentos gerais sobre as configurações da 
sociedade para instituições parceiras, capacitaremos nossos voluntários em temas como 
comunidade, negócio, liderança comunitária, design thinking. 

e) Natal: O Natal solidário é uma ação na qual colaboradores da MRV apadrinham cartinhas de 
crianças das instituições parceiras para poder presenteá-las. Os presentes contemplam um 
brinquedo e um livro para incentivo à leitura. 

Impactos da Covid 19 

O Instituto avaliou os impactos da Covid 19, e não espera impactos relevantes em suas operações uma 
vez que sua principal mantenedora, que em 28 de maio de 2020, divulgou as suas informações 
trimestrais – ITR do trimestre findo em 31 de março de 2020, não reportou efeitos relevantes 
relacionados à mencionada pandemia. 

17. Aprovações das demonstrações contábeis 
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Assembleia Geral 
em 05 de junho de 2020. 

*     *     * 
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