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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 financeiras da Associação Instituto MRV (“Instituto”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Associação Instituto MRV (“Instituto”) em  
31 de dezembro de 2021, 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 financeiras”. 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 
financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras 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 financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

© 2022 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados │ Associação Instituto MRV 5 

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com 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, 02 de junho de 2022 

 

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

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. 
CRC 2SP-034.766/O-0 



Associação Instituto MRV

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Valores expressos em reais - R$

Nota
explicativa

Ativo
 Ativo circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 3 3.988                       825.170                   
 Outros créditos 4 221.555                   120.565                   
Total do ativo 225.543                   945.735                   

Passivo e patrimônio líquido
 Passivo circulante 
 Contas a pagar 5 119.223                   31.995                     
 Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 6 90.791                     73.907                     
 Adiantamento de recursos vinculados a projetos 7 117.821                   977.921                   
 Total do passivo circulante 327.835                   1.083.823                
 Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 8
 Déficit acumulado (138.088)                  (138.308)                  
 Superávit do exercício 35.796                     220                           
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (102.292)                  (138.088)                  

Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 225.543                   945.735                   

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/21 31/12/20
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Associação Instituto MRV

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Valores expressos em reais - R$

Nota
explicativa

Receita de doações 9 5.501.407                6.902.215                
Receita de serviços de voluntários 10 285.539                   320.668                   
Total das receitas 5.786.946                7.222.883                

Despesas operacionais:  
Despesas com programas 11 (4.868.576)              (6.247.402)              
Despesas com publicidade e administrativas 12 (598.112)                  (654.813)                  
Despesa com serviços de voluntários 13 (285.539)                  (320.668)                  

 
Resultado de aplicação financeira 1.077                        220                           

Superávit do exercício 35.796                     220                           

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020

7



Associação Instituto MRV

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Valores expressos em reais - R$

2021 2020

Superávit do exercício 35.796                          220                                
Outros componentes do resultado abrangente -                                     -                                     

Total de resultados abrangentes do exercício 35.796                          220                                
 

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Instituto MRV

Valores expressos em reais - R$

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (138.308)                  
Superávit do exercício 220                           
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (138.088)                  
Superávit do exercício 35.796                     
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (102.292)                  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Superávit (déficit) 
acumulado
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Associação Instituto MRV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - MÉTODO INDIRETO
Valores expressos em reais - R$

 
Nota

explicativa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Superávit do exercício 35.796                     220                           

Variações nas contas de ativos e passivos operacionais:
 (Aumento) redução de outros ativos (100.990)                 (2.945)                      
 Aumento (redução) de contas a pagar de programas 87.228                     (159.251)                 
 Aumento (redução) de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 16.884                     6.949                       
 Aumento (redução) de adiantamento de doação (860.100)                 977.921                   

 Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais (821.182)                 822.894                   

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (821.182)                 822.894                   

Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício 825.170                   2.276                       
No final do exercício 3 3.988                       825.170                   
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (821.182)                 822.894                   

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
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Associação Instituto MRV 
Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em   
31 de dezembro de 2021. 
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_______________________________________________________________________________________ 
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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. 
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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 16 de março de 2022, foi aprovado pelo Conselho de Administração da MRV Engenharia e Participação S.A. (MRV) a 
doação de até R$7.205.610,04 (sete milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e dez reais e quatro centavos). As 
necessidades de caixa do Instituto no início de 2022 foram atendidas por repasses da MRV, sua principal mantenedora. 
 
 

2. Apresentação das demonstrações financeiras, principais políticas contábeis e novos 
pronunciamentos 

 
2.1. Apresentação das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e 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 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 financeiras e as informações mínimas a serem divulgadas em 
notas explicativas da entidade sem finalidade de lucros. 
 

2.2. Principais políticas 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 2021 
e 2020 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.  
 

(c) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Abrangem saldos de caixa em moeda corrente, contas bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em até noventa 
dias da data de contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na 
gestão das obrigações de curto prazo. 
 

2.3. Adoção de novos pronunciamentos contábeis 
 

Não há nenhuma nova norma e alteração, que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2021 ou 
após essa data, que afetem materialmente as demonstrações financeiras do Instituto. O Instituto decidiu não adotar 
antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam 
vigentes. 
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3. Caixa e equivalentes de caixa  
 

O caixa e equivalentes de caixa estão representados por depósitos em conta corrente. 
 

31/12/21 31/12/20
Caixa  e equiva lentes de ca ixa :

Ca ixas e bancos 3.988             7.286             
Aplicações financeiras -                         817.884       

Tota l 3.988             825.170        
 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras foram aplicadas em fundos de 
investimentos de instituições de primeira linha e tiveram rendimentos médios equivalentes a 68,92% do CDI (116,28% do 
CDI no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). As mesmas possuíam cláusulas de liquidez imediata sem qualquer 
penalização no resgate antecipado e estão sujeitas a risco insignificante de mudança de valor. 

 

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

 
 
 

5. Contas a pagar 
 

A composição é como segue: 
 

31/12/21 31/12/20
MRV Engenharia  e Participações S.A. 58.830          2.442             
JS Pa isagismo -                         27.057          
Instituto Liga  do Bem 50.000          -                         
Outros fornecedores 10.393          2.496             
Tota l 119.223       31.995           

 
 
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:  

 
31/12/21 31/12/20

Sa lário e encargos 41.400          26.065          
Férias  e encargos 48.462          43.695          
Impostos  sobre serviços de terceiros 929                  4.147             
Tota l 90.791          73.907           

 
 

  

31/12/21 31/12/20
Projeto Movimento Bem Maior 115.000       115.000       
MRV Engenharia e Participações S.A. 101.269       -                         
Outros créditos 5.286             5.565             
Total - Circulante 221.555       120.565       
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7. Adiantamento de recursos vinculados a projetos 
 

Refere-se a valores de doações adiantados pela mantenedora MRV, a serem investidos em projetos ao longo do ano 
subsequente. Estes saldos não têm incidência de encargos financeiros. 

 

 
 
 
8. Patrimônio líquido 

 
As contribuições recebidas pelo Instituto são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais mencionados na Nota 
Explicativa 1, bem como nos gastos despendidos em bens necessários ao seu funcionamento administrativo. 
 
Déficit acumulado 
 

O valor do superávit ou do déficit do exercício é registrado e transferido para esta rubrica após a aprovação das 
demonstrações financeiras pela Assembleia Geral. 
 
 

9. Receita de doações 
 

A composição da receita de doações é como segue: 
 

 
 

10. 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$285.539 em 2021 (R$320.668 em 2020). 

 
 
  

31/12/21 31/12/20
Adiantamento de recursos vinculados a projetos 117.821       977.921       
Total 117.821       977.921       

2021 2020
MRV Engenharia e Participações S.A. 5.501.407   6.902.215   
Total 5.501.407   6.902.215   
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11. Despesas com programas 
 

Tipo de programa Tipo de atividade 2021 2020
Projetos:

Programa Iungo (a) Educação 3.000.000         2.999.998         
Educar Para Transformar (b) Educação 1.012.175         686.500             
Seu Filho, Nosso Futuro (c) Educação 86.700                496.520             
Outros Educação 12.000                4.693                   

Total de projetos 4.110.875         4.187.711         

Doações:
Todos pela educação (a) Educação -                               417.000             
Instituto Superação (b) Educação -                               350.000             
Doações Pandemia (c) Assistência Social -                               73.895                
Cidade dos Meninos (d) Educação 372.000             90.000                
Instituto Minas Pela Paz (e) Assistência Social 30.000                30.000                
Jornada Solidária - Estado de Minas (f) Educação -                               50.000                
Instituto Ayrton Senna (g) Educação -                               17.000                
Associação Querubins (h) Educação 13.173                -                               
Fundação de Desenvolvimento Gerencial - FDG (i) Assistência Social 200.000             -                               
Junior Achievement Minas Gerais (j) Educação 20.000                -                               
Instituto Liga do Bem (k) Assistência Social 50.000                -                               
Outros Diversos 12.167                -                               

Total das doações 697.340             1.027.895         

Parcerias:
Orbi (a) Empreendedorismo -                               81.225                

Total de parcerias -                               81.225                

MRV Voluntários Diversos 21.216                18.086                
   

Patrocínios:
Praça da Liberdade (a) Meio Ambiente 3.020                   432.648             
Orquestra Filarmônica (b) Cultura -                               266.667             
HSM (c) Empreendedorismo -                               200.000             
Outros Diversos 36.125                33.170                
Total de patrocínios 39.145                932.485             
    

Total geral 4.868.576         6.247.402         
 

 

Projetos: Nessa categoria, estão incluídos os projetos desenvolvidos e criados pelo Instituto. 

a) Instituto iungo: Idealizado pelo Instituto MRV, o Instituto iungo chegou para promover o desenvolvimento profissional 
de educadores da Rede Pública de Ensino. Atuamos em três frentes complementares: 

· Formação Continuada de Educadores, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, tendo a escola como 
ambiente de formação; 

· Pesquisa em Educação, sistematizando conhecimentos para apoiar os educadores; 

· Materiais Pedagógicos, transformando conhecimento e experiência em sala de aula em materiais de apoio à 
prática pedagógica de educadores. 

b) Educar Para Transformar: O Educar para Transformar 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 2020, sete chamamentos públicos já foram executados. Neste 
período, o Instituto MRV recebeu aproximadamente 3,6 mil propostas, que foram avaliadas por 235 voluntários. A 
comunidade participou ativamente das votações populares, com aproximadamente 40,6 mil votos, selecionando os 
46 projetos participantes até então. 
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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. Foram selecionados 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. 

c) Seu Filho, Nosso Futuro: Programa direcionado exclusivamente para apoiar os colaboradores da MRV & CO 
compartilhando o investimento na educação de seus filhos. 

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

a) Todos pela educação: Apoio às atividades executadas pelo donatário. O Todos é uma organização da sociedade civil 
com o objetivo de mudar a qualidade da educação básica no Brasil. 

b) Instituto Superação: O Instituto Superação é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir 
com a formação pessoal de jovens, desenvolvendo valores-chave para a vida, por meio da integração entre educação 
e esporte competitivo. O recurso foi repassado em 2020 para reformas de 6 quadras em 2021. 

c) Doações Pandemia: O Instituto MRV atuou em diversas frentes ao longo da pandemia, através de ações como: 
transporte para doação de 500 litros de álcool em gel para a Santa Casa e doação em recurso para a aquisição de 
cestas básicas para a Comunidade Viva sem Fome e pela ONG Juventude com Atitude - JUCA. As cestas foram 
destinadas às famílias carentes que passaram por dificuldades financeiras em meio à pandemia em 2020. 

d) Cidade dos Meninos: Contratamos uma empresa especializada para acompanhar a movimentação contábil da Divina 
Providência. A contratação foi feita como doação do Instituto MRV. Em conjunto com a MRV, o Instituto MRV doou 
para a Cidade dos Meninos recurso financeiro para a construção de uma usina fotovoltaica. 

e) Instituto Minas pela Paz: Doação para manutenção e apoio das atividades.  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), composto pelos presidentes das maiores empresas do 
Estado. 

f) Jornada Solidária - Estado de Minas: Viabilização de realização de um bingo virtual beneficente, para arrecadação de 
recursos para aquisição de equipamentos para as creches beneficiadas pelo programa de responsabilidade social do 
Estado de Minas. 

g) Instituto Ayrton Sena: Doação com finalidade específica de apoiar as atividades sociais desenvolvidas pelo Instituto 
Ayrton Senna. 

h) Associação Querubins: Doação para aquisição de tablets para a instituição. Os equipamentos serão emprestados para 
alunos da instituição e comunidade no entorno para fins de estudos. 

i) Fundação de Desenvolvimento Gerencial - FDG: Doação com cunho de investimento em educação. A Secretaria de 
Educação de Minas Gerais firmou uma parceria com a FDG, com o intuito de melhorar a produção de resultados nas 
escolas por meio da metodologia gerencia GIDE-Avançada. Ela possibilita aos educadores do Estado o 
desenvolvimento adequado de gerenciamento das escolas. 

j) Junior Achievement Minas Gerais: Cota mantenedora. 

k) Instituto Liga do Bem: Doação para os atingidos pela chuva nas cidades do interior da Bahia. 

Parcerias: Nessa categoria, estão incluídos os projetos desenvolvidos em conjunto com os parceiros. 

a) Órbi: O programa Órbi Academy Tech Boost tem como objetivo aprimorar a formação de profissionais de TI. O recurso 
foi repassado em 2020 para execução do projeto pelo DH em 2021. 

MRV Voluntários: O programa visa fortalecer o desejo dos colaboradores da MRV & CO de transformar a vida das pessoas 
para melhor. Os voluntários da MRV são convidados frequentemente para realizar ações educativas e culturais com intuito 
de propiciar um legado importante às crianças, aos adolescentes e aos próprios voluntários. 

Patrocínios: Nessa categoria, estão incluídos patrocínios de eventos ou projetos em que não colaboramos na construção e 
temos alguma contrapartida. 
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a) Praça da Liberdade: Manutenção da Praça da Liberdade. 

b) Orquestra Filarmônica: Em 2020, foi patrocinada pelo Instituto quatro apresentações da Orquestre Filarmônica em 
Belo Horizonte. 

c) HSM: Patrocínio ao evento “HSM EXPO NOW 2020”, maior evento de gestão empresarial da América Latina, que 
proporciona uma oferta de conteúdo alinhada com as tendências mundiais e com temas essenciais para a carreira e 
gestão. Traz as maiores autoridades mundiais em inovação, empreendedorismo, estratégia e diferentes campos do 
conhecimento para apresentar e discutir os desafios e novidades de gestão. 

 

12. Despesas com publicidade e administrativas 
 

2021 2020
Publicidade e divulgação 61.195                136.558             
Sa lários, encargos  e benefícios 509.585             451.851             
Correios 1.600                   3.482                   
Honorários da  auditoria 14.500                14.000                
Outros 11.232                48.922                
Tota l 598.112             654.813              

 
 

13. Despesas de serviços de voluntários 
 
Refere-se à despesa com voluntários e gratuidades incorridas durante o exercício de 2021, conforme mencionado na 
Nota Explicativa nº 10. 
 

 
14. Provisão para riscos 

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

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.  
 
 

16. Eventos subsequentes 
 

Aprovação de novos projetos (2022) 
Até a data de emissão das demonstrações financeiras, foram aprovados pela Diretoria do Instituto os seguintes projetos: 

Instituto Iungo: O iungo promove 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. 
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c) Materiais pedagógicos, transformando conhecimento e experiência em sala de aula em materiais de apoio à 
prática pedagógica de educadores. 

O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 3 milhões. 

Seu Filho, Nosso Futuro: O programa tem como foco atender os filhos dos colaboradores entre 0 a 18 anos. Em 2022, 
temos a expectativa de desenvolver os projetos abaixo: 

a) FuturaMente: O projeto oferece desenvolvimento de competências e bolsas de cursos para os filhos dos 
colaboradores. 

b) Kit escolar: O projeto tem como objetivo auxiliar na compra dos materiais escolares dos filhos dos colaboradores. 

O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 876 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. Em 2022 e 2023, cinco projetos 
fazem parte do programa. Cada projeto receberá o montante de R$ 200 mil durante o programa. O repasse de 2021 
corresponde a 50% desse valor, além do investimento em capacitações em gestão e plano de negócios. O investimento 
financeiro aproximado do Instituto será de R$ 565 mil. 

MRV Voluntários: O programa tem como objetivo envolver colaboradores da MRV&CO em ações voluntárias idealizadas 
pela instituição. Em 2022, temos a expectativa de desenvolver os projetos abaixo: 

a) Dia MRV Voluntários: Nossos voluntários serão convidados para realizarem dias mão na massa, nos quais 
buscaremos proporcionar mudanças no ambiente de uma escola pública em Belo Horizonte. 

b) Entre Letras: Com o intuito de retomar um hábito antigo e estimular a escrita e leitura, promoveremos uma troca 
de cartas entre os voluntários de todo Brasil e crianças de instituições parceiras. 

c) Clube do Saber: Com o objetivo de levarmos conhecimentos gerais sobre as configurações da sociedade para 
escola parceira, capacitaremos nossos voluntários de Belo Horizonte em temas como introdução ao mundo dos 
negócios, meu robô e design thinking. 

d) Natal: Realizaremos apadrinhamentos de cartinhas de crianças das instituições parceiras. 

e) Biblioteca Viva: Capacitaremos nossos voluntários para mantermos a biblioteca da escola parceira como um 
ambiente vivo e ativo. 

f) Dia das Crianças: Convidaremos os voluntários das cidades que possuem líderes voluntários para realizarem 
oficinas educacionais em comemoração à data. 

g) Liderança Voluntária: Convidaremos e capacitaremos colaboradores para serem os representantes do Instituto 
em suas cidades, com objetivo de liderar ações voluntárias. 

 O investimento financeiro aproximado do Instituto será de R$ 383 mil. 

 
 
17. Aprovações das demonstrações financeiras 

 
Essas demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Assembleia Geral em 02 de junho 
de 2022. 
 


