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Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis 

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 2017 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 2017, 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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Outros assuntos 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados 
para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes que emitiram 
relatório de auditoria em 05 de julho de 2017, sem modificações.  

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; 
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• 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. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018 

 

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

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 “S” – MG 

 



 6

Notas
ATIVO explicativas 31/12/2017 31/12/2016
 Ativo circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 3 4.437               - 5.945               
 Estoques de doações 4 4.525               4.550               
 Despesas antecipadas - -                       664                  
 Outros créditos - 1.275               1.004               
 Total do ativo 10.237              12.163              

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Passivo circulante 
 Fornecedores 5 903.438           - 49.152             
 Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 6 37.015             - 19.699             
 Total do passivo 940.453            68.851              

 Patrimônio líquido 7
 Déficit acumulado - (56.688)            (22.010)            
 Déficit das atividades sociais do exercício - (873.528)          # (34.678)            
 Total do patrimônio líquido (930.216)          (56.688)            
 Total do passivo e do patrimônio líquido 10.237             12.163             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em reais - R$)
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Notas
explicativas 31/12/2017 31/12/2016

Receita de doações 8 4.747.339        3.348.224        
Receita de serviços de voluntários 9 325.751           342.579           
Total das receitas 5.073.090        3.690.803        

Despesas operacionais:
Despesas com projetos 10 (5.003.953)       (2.746.391)       
Despesas com publicidade e administrativas 11 (616.914)          (636.511)          
Despesa com serviços de voluntários 12 (325.751)          (342.579)          

Déficit das atividades sociais do exercício (873.528)          (34.678)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R$)
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31/12/2017 31/12/2016

Déficit do exercício (873.528)          (34.678)            
 Outros componentes do resultado abrangente -                       -                       
Resultado abrangente do exercício (873.528)          (34.678)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R$)
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Superávit 
(déficit) 

acumulados

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (22.010)              

Déficit das atividades sociais do exercício (34.678)              

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (56.688)              

Déficit das atividades sociais do exercício (873.528)            
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (930.216)            

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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31/12/2017 31/12/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Déficit das atividades sociais do exercício (873.528)          (34.678)            

Variações nas contas de ativos e passivos operacionais:
 (Aumento) redução de estoques de doações 25                    (4.550)              
 (Aumento) redução de despesas antecipadas 664                  (664)                 
 (Aumento) redução de outros ativos (271)                 (1.004)              
 Aumento (redução) de fornecedores 854.286           33.363             
 Aumento (redução) de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 17.316             10.506             

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (1.508)              2.973               

(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (1.508)              2.973               

Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 5.945               2.972               
No final do excercício 4.437               5.945               
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (1.508)              2.973               

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Associação Instituto MRV 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.) 
 

 
11 

 

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; 

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. 
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Aprovação de doação para o instituto 
Em 25 de maio de 2018, foi aprovado pelo Conselho de Administração da MRV 
Engenharia e Participação S.A. a doação de 1% de seu lucro líquido do exercício de 2017, 
correspondente a R$6.534.017. As necessidades de caixa do Instituto no início de 2018 
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 2017 e 2016 foi a MRV Engenharia e Participações S.A. 
(MRV). 

 
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.  

 
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. 
 

 31/12/2017  31/12/2016 
Caixa e bancos 4.437  5.945 
Total 4.437  5.945 
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4. Estoques de doações 
 Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo da rubrica representa remanescente de 

livros da autoria de diretor executivo da MRV doados para o Instituto.  
 

 
5. Fornecedores 
 A composição é como segue: 
 

 31/12/2017  31/12/2016 
Banco Inter S.A. (i) 477.259  - 
Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda. (ii) 168.175  - 
Brokolis do Brasil Edição e Finalização Ltda. (iii) 76.400  - 
Agência Ideal Comunicação Ltda. 22.950  30.000 
Associação Orbi Conecta 20.000  - 
Instituto Catalisador 18.000  - 
Federação Mineira de Basketball 16.800  - 
MRV Engenharia e Participações S.A. 4.807  532 
Outros fornecedores 99.047  18.620 
Total 903.438  49.152 

 
(i)  Valor a ser reembolsado ao Banco Inter S.A., referente à doação na parceria “Orbi”. Este valor foi 

integralmente pago em 03 de janeiro de 2018; 
(ii)  Valor refere-se a compra de materiais escolares em relação ao projeto “Seu Filho, Nosso Futuro”. Este 

valor foi integralmente pago em 18 de janeiro de 2018; 
(iii)  Valor refere-se à contratação de serviços de publicidade em relação ao projeto “Escola Nota 10”. Este 

valor foi integralmente pago em 2 de janeiro de 2018. 
 
  
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:  
 

 31/12/2017  31/12/2016 
Salários e encargos 28.034  18.002 
Impostos sobre serviços 8.981  1.697 
Total 37.015  19.699 

 
 
7. Patrimônio líquido 

As contribuições recebidas pelo Instituto são empregadas integralmente nos seus 
objetivos sociais mencionados na Nota 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. 

 

8. Receita de doações 
  A composição da receita de doações é como segue: 
 

 2017  2016 
MRV Engenharia e Participações S.A. 4.667.674  3.265.958 
MRL Engenharia e Empreendimentos S.A. 55.440  29.816 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 24.200  22.000 
Outros 25  30.450 
Total 4.747.339  3.348.224 
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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$ 325.751 em 2017 (R$ 342.579 em 2016). 

 
 
10. Despesas com projetos 
 

Tipo de programa  Tipo de atividade  2017  2016 
Projetos:       
Seu Filho, Nosso Futuro  Educação  534.464  - 
Educar Para Transformar  Educação  476.707  275.479 
Escola Nota 10  Educação  332.722  43.611 
Educa Esporte   Esporte  188.064  65.454 
Instituto Catalisador   Educação  108.575  - 
Conhecer Para Cuidar  Educação  90.302  67.130 
Coração da Terra - Programa Miguilim  Sustentabilidade  70.250  - 
Retalhar  Sustentabilidade  46.100  36.038 
Total de Projetos     1.847.184  487.712 

       
MRV Voluntários:       
Dia MRV Voluntários   Educação  76.265  16.149 
Outros  Diversos  106.113  89.603 
Total de MRV Voluntários     182.378  105.752 
       
Apadrinhamentos:       
Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco  Educação  688.164  12.843 
Adoção Afetiva Pirituba  Educação  233.647  - 
Hospital da Baleia  Assistência social  242.000  - 
Cidade dos Meninos  Educação  197.552  40.500 
Associação Querubins  Educação  107.948  411.619 
Castelinho da Floresta - Programa Miguilim  Educação  -  1.315.776 
Outros  Diversos  19.680  - 
Total de Apadrinhamentos     1.488.991  1.780.738 

       
Parcerias:       
Orbi  Empreendedorismo  689.907  - 
Instituto Liberta  Assistência social  93.411  - 
Endeavor  Empreendedorismo  75.000  75.000 
Outros  Diversos  19.998  - 
Total de Parcerias     878.316  75.000 

 
 

Tipo de programa  Tipo de atividade  2017  2016 
Patrocínios:       
Instituto Ethos  Sustentabilidade  50.000  - 
Brazil Foundation  Educação  40.000  - 
Outros  Diversos  102.753  69.603 
Total de Patrocínios     192.753  69.603 

       
Doações:       
Jornada Solidária - Estado de Minas  Educação  118.500  178.360 
Santa Casa de Campinas  Assistência Social  62.000  - 
Instituto Adotar  Assistência Social  61.122  - 
Instituto Nemesis  Educação  50.000  - 
Instituto Minas Pela Paz  Assistência social  48.131  30.318 
Outros  Diversos  74.578  18.908 
Total das Doações     414.331  227.586 
Total Geral     5.003.953  2.746.391 
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• Projetos: nessa categoria estão incluídos os projetos desenvolvidos e criados pelo 
Instituto. 
 
a) Seu Filho, Nosso Futuro: colaboradores da MRV Engenharia e Participações S.A. 

(MRV), com filhos entre 06 e 14 anos foram presenteados com um kit de material 
escolar. Os kits eram compostos por mochila escolar, estojo com zíper, régua, 
lápis preto, e borracha. As crianças de 6 a 10 anos ainda receberam seis 
cadernos brochura, tesoura, cola e lápis de cor. Já os adolescentes de 11 a 14 
também receberam no kit seis cadernos espiral e canetas azul, preta e vermelha. 
Os beneficiados foram no total de 7.628 filhos de colaboradores da MRV; 
 

b) Educar Para Transformar: o Instituto realizou sua segunda Chamada Pública 
convidando instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas, de Belo Horizonte e 
São Paulo a apresentarem projetos sociais transformadores na área de 
educação, com foco em meio ambiente, esporte e cultura. Foram 845 propostas 
(345 propostas em 2016) analisadas pela Comissão Interna, formada por 
voluntários. Por meio de votação popular, quatro vencedores foram escolhidos. 
Cada projeto recebeu um aporte de R$ 70.000 (R$ 50.000 em 2016). Além do 
aporte financeiro, os projetos receberam uma capacitação sobre gestão, 
sustentabilidade e inovação, e acompanhamento durante o desenvolvimento das 
atividades; 

 
c) 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. Em 2017, foi realizado 
investimento pela MRV com a contratação de uma produtora de vídeos, para 
divulgação dos projetos do Escola Nota 10. O programa é desenvolvido pela MRV 
desde 2011 e já chegou a todas regionais do Grupo MRV, contando com mais de 
170 escolas, atendendo mais de 3.600 trabalhadores (3.300 trabalhadores até 
2016); 

 
d) Educa Esporte: unindo educação ao esporte, em 2016 e 2017, o Instituto, em 

parceria com a Federação Mineira de Basketball, levou essa modalidade esportiva 
para 246 crianças e adolescentes (90 crianças e adolescentes em 2016) 
atendidas na Associação Querubins, sendo 160 crianças e adolescentes da Vila 
Acaba Mundo e 86 crianças e adolescentes no Espaço Criança Esperança. 
Utilizar o esporte para transformar a vida de crianças é uma das principais 
diretrizes do Instituto; 

 
e) Instituto Catalisador: em parceria com o Instituto Catalisador, associação sem fins 

lucrativos que desde 2015 leva a ciência para o cotidiano das crianças, 
reconhecendo e valorizando os questionamentos que elas apresentam diante de 
tudo o que observam no seu dia-a-dia, foram realizadas oficinas para 
aproximação da ciência e artes, integrando tradições culturais por meio de 
atividades com materiais recicláveis e também com equipamentos modernos. O 
trabalho é realizado com as escolas estaduais Silvio Xavier Antunes e Carlos 
Frederico Werneck Lacerda em Pirituba, impactando 2 mil estudantes, além de 
envolver as famílias; 

 
f) Conhecer Para Cuidar – Por meio do Projeto Conhecer para Cuidar e, o Instituto, 

em parceria com a Asas Produções, possibilitou que mais de 9.056, jovens e 
adultos desenvolvessem o interesse de conhecer e cuidar Patrimônio Cultural da 
Humanidade em Belo Horizonte e Pirituba. As atividades envolvem construção de 
maquetes de ícones da arquitetura nacional em miniaturas de papel, através do 
conceito pape-toy, que dão forma às construções dos patrimônios e são montadas 
durante as oficinas do Projeto; 
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g) Coração da Terra – Programa Miguilim: o projeto busca dar continuidade na 
parceria com o Programa Miguilim e auxilia-los no cuidado com o “Castelinho da 
Floresta” (ver descrição detalhada deste projeto na categoria apadrinhamentos, 
letra f). O projeto Coração da Terra, visa capacitar os jovens a desenvolver 
diferentes manufaturas por meio de fontes naturais, desde a captação da matéria-
-prima até a execução do produto final. Além de proporcionar uma mudança 
significativa na qualidade de vida e na autoestima dos envolvidos de forma 
participativa e colaborativa. Foram realizadas 9 oficinas, com a participação de 
140 jovens, entre abril e dezembro, com temas interligados. Ao final das oficinas 
houve uma exposição com todo o trabalho realizado ao longo do ano; 

 
h) Retalhar: Em parceria com a Retalhar, os uniformes utilizados pelos colaboradores 

da MRV foram transformados em mochilas escolares, por meio da economia 
solidária e mão de obra consciente. As mochilas serão distribuídas na região de 
Pirituba em 2018. 

 
• 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 a participação ativa e consciente da comunidade, além de 
desenvolver ações que contribuam para minimizar os impactos ambientais e garantam 
o desenvolvimento sustentável. 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. Em 2017, o programa MRV Voluntários, com a participação de 49 voluntários e 
em parceria com a ONG “Um pé de biblioteca”, implantou bibliotecas no Espaço 
Criança Esperança e Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, beneficiando 5.300 
mil crianças e adolescentes. Em 2016, com a participação de 37 voluntários foi 
efetuada a melhoria da biblioteca da Creche Leonardo Fernandes Franco, 
beneficiando 150 crianças e adolescentes. A participação dos colaboradores em 
ambos os anos constitui na montagem das bibliotecas e atividades de recreação com 
as crianças. 

 
• Apadrinhamentos: nessa categoria estão incluídos os projetos/instituições em que 

realizamos alguma intervenção física e/ou acompanhamento de gestão. 
 

a) Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco: localizada no bairro Cristina, 
em Santa Luzia, foi fundada no ano de 1987, para atender as crianças da 
educação primária e secundária da comunidade. Desde 2015, a creche vem 
recebendo apoio do Instituto MRV, por meio de ações voluntárias. Em 2017, as 
principais necessidades de melhorias físicas foram supridas com a execução de 
uma rampa de acessibilidade, reforma e construção de escada com guarda corpo 
e corrimão, construção, reforma e extensão de salas, banheiros, playgrounds com 
brinquedos, instalação de cobertura na varanda, entre outras melhorias. A reforma 
possibilitou a ampliação do atendimento da creche, que atualmente recebe 200 
crianças diariamente; 
 

b) Adoção Afetiva Pirituba: para contribuir com a educação e com a formação das 
crianças, fechamos parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo e reformamos a Escola Estadual Professor Silvio Xavier Antunes, localizada 
em Pitiruba, beneficiando 650 alunos; 

 
c) Hospital da Baleia: o Instituto MRV, reafirmando sua antiga parceria com o 

Hospital da Baleia, reformou todo o telhado da unidade Maria Ambrosina onde 
funciona o administrativo, a hemodiálise e a dermatologia da instituição de saúde, 
beneficiando cerca de 600 pessoas. No local estão 56 máquinas de hemodiálise 
que funcionam diariamente em três turnos, atendendo 350 pacientes, além de 
atender cerca de 150 pacientes por semana que fazem tratamentos contra câncer 
de pele, vitiligo, dermatites, entre outras doenças; 
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d) Cidade dos Meninos: em 2016 e 2017, foi realizado pelo Instituto um apoio na 

manutenção do site da Cidade dos Meninos, auxiliando na divulgação do trabalho 
realizado. Em 2017, houve uma contribuição através do pagamento da conta de 
luz da instituição e contratação de consultoria para melhoria da gestão da 
instituição; 

 
e) Associação Querubins: voltada para o desenvolvimento de crianças e jovens por 

meio da arte, localizado ao pé da Serra do Curral, em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, em um espaço de 10.000m², onde são oferecidas oficinas de danças 
urbanas, afro e contemporânea, circo, artes visuais, percussão, construção de 
instrumentos, vídeo e cinema, além de oficinas de horta orgânica e jardinagem, 
esportes, informática, curso de culinária para crianças e capacitação profissional 
para jovens e adultos. Em 2017, a Associação Querubins ampliou o atendimento 
para 228 crianças e adolescentes da Vila Acaba Mundo, em Belo Horizonte. Além 
de darmos suporte em demandas educacionais da instituição em 2017, o Instituto 
realizou reforma física na cozinha. Em 2016, o Instituto construiu um estúdio de 
música com a finalidade de ajudar na formação profissional de 150 crianças e 
adolescentes e também prestou serviços à comunidade em geral, gerando receita 
que contribuiu para tornar o projeto autossuficiente. O Instituto MRV, em parceria 
com o SERVAS (Serviço Voluntário de Assistência Social), desenvolve desde 
2016 um trabalho de consultoria focada em gestão sustentável; 

 
f) Castelinho da Floresta – Programa Miguilim: considerado um dos melhores 

programas governamentais de apoio à criança da América Latina, o Programa 
Miguilim acolhe quase 100% das crianças e adolescentes em situação de rua em 
Belo Horizonte e tem como objetivo central de garantir aos meninos e meninas de 
rua o direito à cidadania, por meio do atendimento às demandas das crianças e 
adolescentes em situação de risco social e a oferta de oportunidades educativas, 
afetivas, culturais, socializadoras e profissionais, além de ser oferecido um 
suporte total na reconstrução dos laços familiares e comunitários das crianças e 
adolescentes em processo de regresso à família. Em 2016, o tradicional casarão 
conhecido como “Castelinho da Floresta”, em Belo Horizonte, foi totalmente 
restaurado pelo Instituto para abrigar a nova sede do Programa Miguilim e 
proporcionar um melhor atendimento a até 80 jovens que vivem em situação de 
rua na capital mineira. A nova sede, que recebeu investimentos de mais de R$ 1,3 
milhão, foi inaugurada e entregue ao Miguilim no dia 22 de setembro de 2016. 
 

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

 
a) Orbi: 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; 

 
b) Instituto Liberta: organização não governamental que nasceu no final de 2016 e 

tem 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 apoia o Liberta por 
meio de publicação e impulsionamento da página do Facebook do Instituto Liberta 
por um período de três meses. Além de realizar a divulgação, por meio de 
cartazes, nas obras da empresa; 
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c) Endeavor: é uma organização que tem como objetivo multiplicar o número de 
empreendedores de alto crescimento e criar um melhor ambiente de negócios 
para o Brasil. O Instituto é o mantenedor da organização, além de disponibilizar 
um importante mentor para os jovens empreendedores, Rubens Menin, 
Presidente do Conselho de Administração do Grupo MRV. 

 
• Patrocínios: nessa categoria estão incluídos patrocínios de eventos ou projetos em 

que não colaboramos na construção.   
 
a) Instituto Ethos: patrocínio da Conferência Ethos realizada em São Paulo. A 

Conferência Ethos 360° São Paulo respondeu aos reais desafios do cenário 
político, econômico e social brasileiro por meio do compartilhamento de soluções 
e discussões sobre profundas mudanças e conhecimento das estratégias de 
inovação e desenvolvimento. Diálogo, aprendizado e atuação marcam a 
programação e a proposta desse grande encontro de lideranças, gestores e 
empreendedores; 

 
b) Brazil Foundation: patrocinamos o 2º Jantar em Minas Gerais que tem como 

objetivo reunir doadores e parceiros para apoiar instituições e projetos que 
beneficiem a região do Rio Doce.  

 
• Doações: nessa categoria estão incluídos repasses de valores ou equipamentos, para 

Instituições. 
 
a) Jornada Solidária – Estado de Minas: a Jornada Solidária Estado de Minas atende 

instituições que trabalham com crianças de zero a seis anos que, por meio de 
atendimento psicológico, melhoram suas condições de aprendizado. Outro 
importante foco são as reformas patrimoniais, fornecimento de mobiliário e 
equipamentos eletrônicos e pedagógicos, entregues a diversas instituições, em 
benefício das crianças; 
 

b) Santa Casa de Campinas: doação destinada para a compra de aparelho de 
ultrassom no hospital Santa Casa de Campinas; 
 

c) 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 estava sem sede, desta forma, fechamos parceria com as 
Obras Sociais Pavonianas que cede espaço, por meio de aluguel arcado pelo 
Instituto MRV, para que as atividades possam ser executadas; 

 
d) Instituto Nemesis: doação realizada para publicação de um livro; 

 
e) 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. 
 

11. Despesas com publicidade e administrativas 

 
 2017  2016 
Publicidade e divulgação 261.886  420.315 
Salários, encargos e benefícios 176.775  100.193 
Correios 41.206  4.126 
Honorários da auditoria 24.200  22.000 
Outros 112.847  89.877 
Total despesas com publicidade e administrativas 616.914  636.511 
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12. Despesas de serviços de voluntários 
 Refere-se à despesa com voluntários e gratuidades incorrida durante o exercício de 2017, 

conforme mencionado na Nota 9.  
 
 
13. Eventos subsequentes 
 

Aprovação de novos projetos (2018) 
 
Até a data de emissão das demonstrações contábeis, foram aprovados pela Diretoria do 
Instituto, os seguintes projetos: 
 
• Alsolcial – Cidade dos Meninos: em parceria com a Alsol, serão instaladas 16 placas 

fotovoltaicas no Ginásio do Centro Infantil da Cidade dos Meninos São Vicente de 
Paulo localizada na cidade de Ribeirão das Neves. A instalação trará uma economia 
de aproximadamente R$ 6 mil reais em seu primeiro ano. A instalação será 
acompanhada por quatro jovens da Cidade dos Meninos com fim de capacitação; 
posteriormente esses jovens participarão do curso de Montador de Sistemas 
Fotovoltaicos do Sesc e o jovem que for o destaque será contrato pela Alsol. Também 
será realizada uma semana pedagógica com as crianças do centro infantil sobre meio 
ambiente. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 30.000. 
 

• Coração da Terra – Castelinho Miguilim: renovação da parceria com o projeto 
Coração da Terra, que dará continuidade às atividades focadas em meio ambiente 
com objetivo de auxiliar no cuidado com o Castelinho. O investimento financeiro 
aproximado do Instituto será de R$ 87.000. Ver descrição detalhada deste projeto na 
Nota 10; 

 
• Educar Para Transformar – 3ª Chamada Pública de Projetos: o programa tem como 

objetivo buscar projetos transformadores que geram resultados em suas comunidades 
e proporcionam o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. O foco principal 
da chamada é a educação transformadora com foco no desenvolvimento sustentável. 
O público alvo serão as instituições sociais sem fins lucrativos e pessoas físicas (a 
partir de 18 anos) em 121 cidades em que a MRV tem empreendimentos lançados. 
Na chamada serão escolhidos 04 projetos vencedores com aporte de R$ 80 mil para 
cada vencedor. Os projetos vencedores além do aporte, terão acompanhamento por 
meio de consultoria, repasse de conteúdo e auxílio na gestão para continuidade do 
projeto após o encerramento do programa. O investimento financeiro aproximado do 
Instituto será de R$ 600.000; 

 
• Educar Para Transformar – 4ª Chamada Pública de Projetos: ter uma gestão 

estruturada é uma das maiores dificuldades das instituições sociais, desta forma, a 
proposta da 4ª Chamada Pública de Projetos, é levar conhecimento técnico e 
acompanhar a melhoria de processos das instituições vencedoras. Através da 
parceria com a Unicesumar – Centro Universitário de Maringá, criada em 1999 é 
referência na educação à distância, reconhecido pelo MEC. O foco principal da 
chamada é oferecer o curso a distância de Gestão de Organizações do 3º setor, tendo 
duração de 02 anos. O público alvo serão as instituições sociais sem fins lucrativos 
que atendam crianças, adolescentes e jovens e que apresentem deficiência em sua 
gestão. Com a participação de 66 cidades em que a MRV tem empreendimentos 
lançados, serão escolhidas 50 instituições vencedoras. As instituições escolhidas 
terão acompanhamento do repasse de conteúdo para os demais membros da 
instituição pelo Coordenador do curso na cidade e um voluntário padrinho em cada 
instituição. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de  
R$ 450.000; 
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• Educar Para Transformar – 5ª Chamada Pública de Projetos: o programa tem como 
objetivo buscar pequenos projetos transformadores que geram resultados em suas 
comunidades e proporcionam o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. O 
foco da chamada é educação com foco em cultura, esporte e meio ambiente. O 
público alvo serão as instituições sociais sem fins lucrativos. Com a participação das 
cidades de Betim, Campinas, Canoas, Londrina, Manaus, Pirituba, localização dos 
maiores empreendimentos, serão escolhidos 30 projetos, com a expectativa de 5 por 
localidade. Os projetos escolhidos terão aporte de R$ 15 mil e terão acompanhamento 
por meio de consultoria, repasse de conteúdo para continuidade do projeto após o 
encerramento do programa. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de 
R$ 690.000; 

 
• Seu Filho, Nosso Futuro – 0 a 05 anos: o programa Seu Filho, Nosso Futuro tem 

como objetivo aproximar o Instituto MRV dos colaboradores por meio da Educação. 
Visando estimular a leitura das crianças e proporcionar um momento entre pais e 
filhos, foi proposta a entrega de um Kit Leiturinha para os colaboradores que possuem 
filhos entre 0 e 05 anos. Atualmente temos 2.730 dependentes nessa faixa etária. O 
investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 141.500; 
 

• Seu Filho, Nosso Futuro – 6 a 14 anos: o programa Seu Filho, Nosso Futuro tem 
como objetivo aproximar o Instituto MRV dos colaboradores por meio da Educação. 
Para auxiliar na redução dos gastos com material escolar, serão entregues kits 
escolares em janeiro de 2019. Atualmente temos 4.500 dependentes nessa faixa 
etária. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 400.000; 
 

• Seu Filho, Nosso Futuro – 15 a 18 anos: o programa Seu Filho, Nosso Futuro tem 
como objetivo aproximar o Instituto MRV dos colaboradores por meio da Educação. 
Será realizado um concurso de redação, com tema a definir, com o prêmio de um 
curso técnico com duração de até 1 ano, para as 20 melhores redações. Atualmente 
temos 890 dependentes nessa faixa etária. O investimento financeiro aproximado do 
Instituto será de R$ 130.000; 

 
• Conhecer para cuidar – Betim: o projeto conhecer para cuidar, realizado pelo grupo 

Asas, desenvolve atividades para despertar na sociedade o interesse pela memória e 
pelo cuidado como patrimônio histórico e cultural do Brasil. Serão patrocinadas 
oficinas de montagem de maquetes na cidade de Betim, durante 3 dias de oficinas 
que receberão aproximadamente 960 pessoas. O público alvo são crianças de escola 
pública, que além da montagem das maquetes, terão aulas sobre o patrimônio e vão 
levar para casa um kit desmontado para montagem com a família. Serão capacitados 
voluntários para realização de oficinas em nossos parceiros. O investimento financeiro 
aproximado do Instituto será de R$ 70.000; 

 
• Educa Esporte: a Federação Mineira de Basketball – FMB desenvolve o projeto 

“Basquetebol Social” em parceria com a Escola de Educação Física da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. O projeto propõe o desenvolvimento de ações 
educativas no contexto da aprendizagem esportiva, para crianças em situação de 
vulnerabilidade social, regularmente matriculadas e frequentes às escolas públicas. A 
parceria entre o Instituto MRV e a FMB, por meio do nosso projeto Educa Esporte, 
dará continuidade às oficinas na Associação Querubins e no Espaço Criança 
Esperança, proporcionando as crianças e adolescentes, acesso à iniciação esportiva 
de qualidade, auxiliando no desenvolvimento pessoal e social, além de oferecer 
melhores condições de formação e consequentemente, de vida. Em 2018, os núcleos 
terão a duração de oito meses, iniciando as atividades em fevereiro, com a previsão 
de atender 240 crianças e adolescentes. O investimento financeiro aproximado do 
Instituto será de R$ 201.600.  
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• Edukatu: o projeto promove 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 visa instrumentalizar o professor e aluno com 
materiais pedagógicos, práticas e metodologias sobre consumo consciente e 
sustentabilidade; disseminar iniciativas exemplares de professores e de alunos que 
expressem a prática do consumo consciente em casa, na escola e comunidade e 
promover a troca de saberes e experiências sobre a temática do consumo consciente. 
Será realizado o projeto piloto em 10 escolas de Ensino Fundamental da região de 
Pirituba/SP ao longo do ano, disseminando o aprendizado e a construção de projetos 
focados em consumo consciente, especialmente relacionados à água, gestão de 
resíduos e saúde preventiva. O investimento financeiro aproximado do Instituto será 
de R$ 172.572; 

 
• Programa Reconstruir: executado pelo Seconci-Rio, o Programa cria novas 

oportunidades e perspectivas aos trabalhadores desligados da Construção Civil. 
Auxilia o profissional do setor como empreender a sua carreira de forma autônoma e 
regularizada para atender com qualidade a demanda existente na sociedade por 
serviços de reparos. Serão realizadas 10 turmas com 15 alunos cada uma, sobre os 
temas de Empreendedorismo, Microempreendedor Individual, Orçamento, Plano de 
Negócios, Controle financeiro, Divulgação, Ética e Cidadania. As turmas serão 
realizadas beneficiando as localidades de Vila Laje na cidade de São Gonçalo e 
Triagem na cidade do Rio de Janeiro. O investimento financeiro aproximado do 
Instituto será de R$ 39.290; 

 
• Parceria Retalhar: retalhar é um negócio socioambiental, que integra a vida têxtil ao 

utilizar o reaproveitamento de resíduos como ferramenta para o empoderamento de 
empreendimentos da economia solidária. A parceria refere-se a reciclagem dos 
uniformes utilizados pelos nossos colaboradores nas obras, transformando-os em 
materiais com foco em Educação, como mochilas, para serem destinados a escolas 
públicas, creches e/ou projetos parceiros do Instituto MRV. Para 2018, a expectativa é 
produzir 1.200 mochilas. O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 
60 mil. 

 
 

14. Provisões para risco 
 A Associação Instituto MRV não possui processos judiciais com probabilidade de perda 

provável. O montante das causas possíveis totaliza R$ 57.380 (zero em 2016). 
 
 
15. Aprovações das demonstrações contábeis 

Essas demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela 
Assembleia Geral em 04 de outubro de 2018. 
 

*      *      * 
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