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O Itaú Social, uma das frentes 
de investimento social do 
Itaú Unibanco, desenvolve 
programas que contribuem 
com a melhoria da educação 
pública no Brasil.

A atuação é direcionada 
ao desenvolvimento da 
cidadania e à garantia de 
direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes.
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Investimentos ao longo da história do Itaú Social Em 2016,
4,97% do orçamento
anual foram
dedicados a despesas
administrativas,
seguindo a diretriz de 
eficiência na gestão
de não ultrapassar
5% de todo o valor
investido.
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Governança 
corporativa

1. Apresentação
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O Itaú é o mantenedor 
principal do Itaú Social. 
O Fundo Patrimonial do 
Itaú Social é formado, 
essencialmente, por 
ações do Itaú e da Itaúsa. 
A administração e a 
fiscalização das ações 
desenvolvidas cabem 
ao Conselho Curador, que 
exerce o controle, e 
à Diretoria, que supervisiona 
as atividades. Compete 
à Comissão de Integração 
e Controle Itaú orientar 
a atuação do Itaú Social. 
Consulte o Estatuto 
Social aqui.

https://fundacao-itau-social-producao.s3.amazonaws.com/files/s3fs-public/estatuto_03.2016.pdf
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Parcerias

A atuação do Itaú Social 
é viabilizada por meio de 
parcerias com entidades do 
poder público, da iniciativa 
privada e da sociedade civil, 
com a participação direta de 
cidadãos e de colaboradores 
do Banco Itaú.

Parceiros

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec)

Ministério da Educação (MEC)

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime)

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)

Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social (Congemas)

Canal Futura / Fundação Roberto Marinho

Rádio Bandeirantes / Prêmio Escola Voluntária

Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP)

Comunitas

New York Leadership Academy

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Instituto Natura

Movimento Todos Pela Educação

Centro de Referências em Educação Integral

Fundação SM

Instituto Ayrton Senna

Serviço Social do Comércio – São Paulo

1. Apresentação



< 6 >Relatório anual 2016 < 6 >Relatório anual 2016 < 6 >

2. Equipe1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro



< 7 >Relatório anual 2016 < 7 >

A cidadania como 
convergência

3. Programas
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Os programas desenvolvidos pelo Itaú Social formam uma 
ampla rede de ações sociais com alcance nacional na área 
de educação. O conjunto dos trabalhos se conecta com as 
múltiplas faces do público educacional para contribuir com o 
avanço das políticas públicas.

Desse modo, tanto se promovem ações para aprimorar 
o dia a dia do professor como se formam profissionais de 
educação para qualificar a gestão das redes de ensino. Em 
2016, participaram de atividades de formação mais de 
10 mil profissionais.

As parcerias construídas pelos programas permitem 
ouvir os estudantes, estimulam a participação das famílias e 
comunidades na vida escolar e apoiam ações sociais diversas, 
incentivando o engajamento voluntário dos colaboradores Itaú.

Mais do que auxiliar o jovem a redigir uma crônica ou 
despertar o interesse pela leitura na criança, os programas 
convergem para o desenvolvimento da cidadania.

1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro
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O programa tem como 
objetivo apoiar os 
professores da rede 
pública de todo o Brasil 
no aprimoramento de 
suas práticas de ensino da 
leitura e da escrita da língua 
portuguesa.

Para isso, oferece 
atividades formativas e 
disponibiliza, por meio do 
portal Escrevendo o Futuro, 
materiais de apoio que 
podem ser aplicados em sala 
de aula, visando à constante 
melhoria da aprendizagem. 
Os educadores podem, 
também, compartilhar 
experiências pedagógicas no 
portal.

A realização da Olimpíada 
de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro é parte 
importante do programa, 

Vivencie a Olimpíada 
de Língua Portuguesa

Conheça os textos 
finalistas:   
Textos dos alunos 
finalistas de 2016

Ouça os poemas 
semifinalistas: 
Versos de Diversos 
Lugares  2016

Assista ao 
documentário 
produzido pela TV 
Escola: 
O Futuro que Escrevo

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua 
Portuguesa

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

promovendo o engajamento 
de milhares de professores e 
estudantes das redes públicas 
de ensino do Brasil. Em 2016, 
a quinta edição da Olimpíada 
teve adesão de 87% dos 
municípios brasileiros e de 
todas as Secretarias Estaduais 
de Educação e do Distrito 
Federal.

A partir da metodologia 
do Escrevendo o Futuro, os 
professores realizam oficinas 
de produção de textos para 
alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio, em quatro 
gêneros textuais – poemas, 
memórias literárias, crônicas 
e artigos de opinião. Desde 
a primeira edição, o tema do 
concurso  é “O lugar onde 
vivo”, um estímulo à reflexão 
sobre as realidades locais.

Parcerias:
Ministério da Educação (correalização)
Canal Futura
Undime
Consed 

Coordenação técnica:
Cenpec

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/textos-dos-finalistas/artigo/2290/texto-dos-alunos-finalistas-de-2016
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/textos-dos-finalistas/artigo/2290/texto-dos-alunos-finalistas-de-2016
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/recursos-didaticos/versos-de-diversos-lugares/artigo/2298/versos-de-diversos-lugares-2016
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/recursos-didaticos/versos-de-diversos-lugares/artigo/2298/versos-de-diversos-lugares-2016
http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/o-futuro-que-escrevo
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redações 
enviadas pelos 
estudantes

professores 
inscritos

escolas 
envolvidas

Secretarias Municipais de Educação 
participantes

Secretarias Estaduais de Educação 
engajadas no concurso

participantes nas 68 turmas 
de cursos a distância

participantes nas 16 turmas 
de cursos presenciais

Escrevendo o Futuro – 
Olimpíada de Língua 
Portuguesa
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Criado em 1999 pelo Itaú 
Social e pelo Unicef, o 
programa oferece formação 
continuada para gestores 
educacionais.

A formação presencial 
aborda tanto o eixo da 
gestão pedagógica quanto 
o da gestão administrativo-
financeira. Dessa forma, 
o profissional se prepara 
de maneira ampla para 
desempenhar suas funções.

A metodologia do 
programa é disseminada, 
ainda, por meio de uma 
plataforma virtual e de 
publicações disponíveis no 
site do Itaú Social. 

Melhoria da 
Educação no 
Município

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
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Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias: 
Unicef
Consórcios intermunicipais 
(parcerias entre municípios 
para a gestão conjunta de 
políticas públicas)
Secretarias Municipais de 
Educação 

Coordenação técnica: 
Oficina Municipal – Escola de 
Cidadania e Gestão Pública

Amazonas 
Região do Alto Solimões 
5 Municípios
Parcerias: prefeituras de Atalaia do 
Norte, Santo Antônio do Içá, São 
Paulo de Olivença, 
Tonantins e Amaturá

Paraíba
Região do Baixo Rio Paraíba 
47 gestores formados em 11 
municípios
Parceria: COGIVA (Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Pública 
Integrada dos Municípios do Baixo 
Rio Paraíba)

São Paulo
Região do Vale do Paranapanema 
63 gestores formados em 21 
municípios
Parceria: CIVAP (Consórcio 
Intermunicipal do Vale do 
Paranapanema)

5

47

63

Abrangência do programa em 2016

https://melhoriadaeducacao.org.br/
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Com foco na prática, a 
Tutoria é uma metodologia 
de formação continuada 
direcionada a professores 
e gestores educacionais. 
O programa promove o 
desenvolvimento profissional 
a partir da reflexão sobre a 
prática pedagógica.

Na metodologia 
desenvolvida pelo Itaú Social, 
dois tipos de tutoria são 
propostos: a Tutoria de Área, 
oferecida aos professores 
na sua prática em sala de 
aula; e a Tutoria Pedagógica, 
direcionada aos gestores de 
escolas e das redes de ensino.

O Itaú Social oferece 
formação em tutoria a 
técnicos de secretarias de 
educação para que possam 
usar e compartilhar essa 
metodologia com outros 
técnicos, professores e 
gestores pedagógicos nas 
escolas.

Tutoria

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
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Relação Família-Escola
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Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!
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Parcerias:
Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação 
Consórcio Brasil Central 

Coordenação técnica: 
Cieds (Centro Integrado 
de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento 
Sustentável) 
Alley Consulting

horas 
de formação

professores 
tutorados 

unidades federativas parceiras: 
Amazonas, Ceará, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, São Paulo, Tocantins 
e o Distrito Federal

escolas 
participantes

tutores atuantes 
nas redes de ensino

Abrangência do programa em 2016
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O Programa Relação Família-
Escola auxilia secretarias 
de educação na construção 
de estratégias que visam 
fortalecer o vínculo entre 
a escola, as famílias dos 
estudantes e a comunidade. 
Esse fortalecimento favorece 
o desempenho dos alunos e 
influencia positivamente os 
índices de evasão e falta.

Uma das estratégias 
propostas pelo programa 
é o Coordenador de Pais, 
em geral um membro da 
comunidade. Sua atuação 
facilita o envolvimento das 
famílias com a rotina escolar.

Relação 
Família-Escola
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Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias:
Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação 

Coordenação técnica: 
CIEDS (Centro Integrado 
de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável)

Abrangência do programa em 2016

Secretaria Municipal de Educação de Santos (SP): 
5 coordenadores de pais em atuação 
5 escolas participantes 
2.853 estudantes beneficiados 
4 técnicos da secretaria de educação formados

Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo:
15 coordenadores de pais em atuação 
15 escolas participantes  
4 técnicos da secretaria de educação formados
14.200 mil estudantes beneficiados

Secretaria Municipal de Educação de Sorriso (MT):
Formações aos técnicos da secretaria de educação  
Mapeamento de demandas das 
comunidades escolares 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo: 
Formação de professores coordenadores 
de núcleos pedagógicos - Regional de 
Ensino Sul 2, na cidade de São Paulo
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O programa auxilia gestores 
e técnicos de secretarias 
de educação no uso 
pedagógico dos resultados 
de avaliações externas, como 
a Prova Brasil e o Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). A 
formação se dá por meio de 
oficinas de curta duração e 
cursos referentes à temática.

Avaliação e 
Aprendizagem

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias: 
Undime
Secretarias municipais de educação
Consórcios intermunicipais (parcerias entre 
municípios para a gestão conjunta de políticas públicas)

Coordenação técnica:
Comunidade Educativa  – Cedac

profissionais da 
educação
participantes

cidades nos estados de
São Paulo e Minas Gerais

Abrangência do programa em 2016
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O Prêmio Itaú-Unicef, criado 
em 1995, reconhece projetos
de educação integral 
realizados por organizações 
da sociedade civil (OSCs) em 
parceria com escolas públicas.

As 32 parcerias finalistas 
na última edição do 
Prêmio,  realizada em 2015, 
participaram de atividades de 
formação durante todo o ano 
de 2016. 

Prêmio Itaú-Unicef

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias: 
Undime
Congemas
Canal Futura 

Coordenação técnica: 
Cenpec

participantes nas 4 salas 
de debates virtuais

Abrangência do programa em 2016

participantes nas 26 turmas 
de ensino a distância  
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O programa oferece 
experiências de formação  
abrangentes e criativas 
para jovens moradores de 
periferias de áreas urbanas.
Sob a perspectiva da 
educação integral, o 
programa promove o 
protagonismo juvenil por 
meio da ampliação de tempo, 
espaços e conteúdos de 
aprendizagem.

Jovens Urbanos

3. Programas1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria

Relação Família-Escola

Avaliação e Aprendizagem

Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias: 
Organizações da 
sociedade civil 
Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação
 
Coordenação técnica: 
Cenpec

jovens 
participantes

gestores sociais 
formados

parceria com governo de estado 
(Minas Gerais)

Abrangência do programa em 2016

municípios receberam o projeto: 
São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Caçapava (SP), Santos (SP) e Praia Grande (SP)
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Jovens Urbanos
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A cidadania como convergência
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Assessoria em Educação Integral
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Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Quem é o jovem morador 
da periferia?

Em 2016, o Itaú Social lançou, em 
parceria com o Instituto Fernand 
Braudel, a revista “Novos fluxos na 
busca por oportunidades: trajetórias 
de jovens nas periferias da cidade”. 
A publicação analisou o universo desses
jovens a partir de desafios e alternativas
apontadas por eles próprios em suas
trajetórias. O material está disponível
no site do Itaú Social.

https://fundacao-itau-social-producao.s3.amazonaws.com/files/s3fs-public/biblioteca/documentos/af690-15fis_revistafundacao_completo_final.pdf?DqbUo38GmjaNp_dJqFfFeOA6hRGBK680
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Assessoria em 
Educação Integral

3. Programas O Itaú Social promove 
assessoria a governos 
e OSCs na elaboração 
e implementação de 
estratégias de educação 
integral.

Em respeito a 
características e demandas 
específicas dos sistemas 
de educação pública e 
das OSCs, o programa 
possui duas frentes de 
atuação complementares: 
Assessoria a Políticas de 
Educação Integral, voltada 
a secretarias de educação 
e escolas; e Redes de 
Territórios Educativos, 
direcionada a organizações 
da sociedade civil.

1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

A cidadania como convergência

Escrevendo o Futuro –  
Olimpíada de Língua Portuguesa

Melhoria da Educação no Município

Tutoria
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Prêmio Itaú-Unicef

Jovens Urbanos

Assessoria em Educação Integral

Itaú Criança

Voluntários Itaú Unibanco

Comunidade, Presente!

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Parcerias: 
Secretarias Municipais 
de Educação 

Coordenação técnica: 
Cenpec

Assessoria a Políticas de 
Educação Integral

Esta frente do programa 
impulsiona a implantação 
de políticas públicas de 
educação integral por 
meio de apoio técnico a 
governos e organizações da 
sociedade civil.

Além disso, auxilia e 
orienta os gestores por meio 
de materiais de referência, 
conceitos e práticas sobre 
o assunto, além de um Guia 
de Políticas de Educação 
Integral, disponíveis 
no canal Políticas de 
Educação Integral do portal 
Educação&Participação.

Redes de Territórios 
Educativos

As organizações da 
sociedade civil são 
estimuladas a atuar de 
forma articulada, ampliando  
as oportunidades de 
aprendizagem dos 
estudantes, em especial 
daqueles socialmente mais
vulneráveis.

Parcerias: 
Organizações da 
sociedade civil  

Coordenação técnica: 
Cieds

Abrangência do 
programa em 2016

690 
profissionais de 
educação formados nas 
Assessorias a Políticas 
de Educação Integral

5 
redes municipais de 
educação beneficiadas 
pelo programa: Itabira 
(MG), Petrópolis (RJ), 
Porto Alegre (RS), 
Sobral (CE) e Vitória (ES)

165 
organizações da 
sociedade civil 
participantes de 
Redes de Territórios 
Educativos, nas cidades 
de São Luís (MA) e 
Várzea Grande (MT) 

https://guia.educacaoeparticipacao.org.br/
https://guia.educacaoeparticipacao.org.br/
https://guia.educacaoeparticipacao.org.br/
https://educacaoeparticipacao.org.br/politicas-de-educacao-integral/
https://educacaoeparticipacao.org.br/politicas-de-educacao-integral/
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Itaú Criança

3. Programas O Itaú Criança busca 
promover o acesso à 
educação de qualidade 
como forma de garantir o 
desenvolvimento pleno de 
crianças e adolescentes. 
Por meio de campanhas, 
incentiva a leitura de adultos 
para crianças e a destinação 
de recursos do Imposto de 
Renda (IR) para os Conselhos 
Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCAs).
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Parcerias: 
Secretarias Municipais 
de Educação
Organizações da 
sociedade civil
Fundação Dorina Nowill  
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Itaú Criança

3. Programas Campanha de Incentivo 
à Leitura

Anualmente, é promovida 
a campanha “Leia para 
uma criança”. A proposta 
é incentivar a leitura e 
o compartilhamento de 
histórias para ampliar o 
repertório cultural da criança 
e fortalecer laços afetivos, 
familiares e comunitários.

A ação ocorre em todo o 
Brasil e inclui a distribuição 
da Coleção Itaú Criança, 
composta por dois títulos 
infantis e que pode ser 
solicitada por qualquer 
pessoa pelo site Itaú Criança.

O Itaú Social também 
incentiva OSCs e secretarias 
de educação a solicitarem 
livros em benefício das 
crianças que atendem. São 
oferecidas, ainda coleções em 
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Braile e com fonte expandida 
para pessoas com deficiência 
visual.

Os funcionários do Itaú são 
estimulados a participarem 
do programa de duas formas: 
na indicação de escolas 
públicas, OSCs, bibliotecas 
comunitárias e creches para 
doação de Bibliotecas Itaú 
Criança, compostas por 50 
títulos (infantis, juvenis e 
adultos); e na atuação como 
voluntários em oficinas de 
mediação de leitura em 
organizações sociais.

Campanha vence premiação

A campanha “Leia para uma criança” 
venceu em 2016 a 1ª edição do Prêmio 
IPL – Retratos da Leitura, na categoria 
ONGs. A premiação reconhece iniciativas 
de incentivo à leitura, ao acesso e à 
difusão do livro. O IPL (Instituto Pró-
Livro) é formado pela Associação 
Brasileira de Editores de Livros Escolares, 
a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros.

https://www.itau.com.br/crianca/
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Itaú Criança

3. Programas Campanha de destinação do 
Imposto de Renda

De acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), todo contribuinte 
pode destinar até 6% de seu 
Imposto de Renda devido 
aos Fundos da Infância e da 
Adolescência (FIAs). Com 
base nesse dispositivo, 
o Itaú Social estimula 
os colaboradores Itaú a 
realizarem a destinação. O 
valor total destinado pelos 
funcionários é dobrado pelo 
banco. 

Também com base no 
dispositivo previsto no ECA, 
outra frente de atuação sobre 
a destinação de Imposto de 
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Renda aos FIAs tem como 
foco o Conglomerado Itaú 
Unibanco Holding, com a 
destinação de 1% de seu 
IR devido. Esses valores 
são destinados a projetos 
selecionados por meio de 
edital público. 

Os recursos, tanto da 
campanha junto aos 
colaboradores quanto os 
provenientes da destinação 
da pessoa jurídica, são 
enviados aos FIAs e 
investidos em ações que 
visam à garantia dos direitos 
desse público.

As regras de destinação 
do IR estão detalhadas na 
página do programa. 

Edital destinou R$ 11 milhões
a 41 municípios

Lançado anualmente como parte do 
Programa Itaú Criança, o Edital de Apoio 
aos Conselhos e Fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente destinou 
R$ 10,93 milhões a projetos que 
beneficiam 17 mil crianças e 
adolescentes, em 41 cidades. 
O edital deu prioridade a ações 
propostas pelos CMDCAs direcionadas 
a populações infanto-juvenis em 
situação de vulnerabilidade social 
ou com seus direitos violados.

http://www.itau.com.br/crianca/contribuicao-de-ir/
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milhões de livros 
distribuídos pela campanha 
“Leia para uma criança”

bibliotecas 
Itaú Criança 
distribuídas

livros infantis 
produzidos 
em Braile

voluntários participantes 
de formações em oficinas de 
mediação de leitura

milhão de reais foram arrecadados 
via destinação de Imposto de Renda 
Pessoa Física com a participação de

dos 
funcionários 
Itaú e

das 
lideranças do 
banco

propostas inscritas em 2016 no Edital de Apoio aos 
Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do 
adolescente, número recorde desde a sua criação
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Voluntários 
Itaú Unibanco

3. Programas O Itaú Social valoriza 
e orienta a prática do 
voluntariado entre os 
funcionários do Banco 
Itaú, contribuindo com o 
desenvolvimento de ações 
sociais e com a promoção da 
educação.

As áreas do banco 
interessadas em realizar 
ações de voluntariado contam 
com assessoria da equipe do 
Itaú Social para viabilizar suas 
propostas. São oferecidas 
oportunidades de atuação 
em ações estruturadas 
pelo próprio Itaú Social. 
Além disso, os funcionários 
são incentivados a propor 
atuações espontaneamente. 

Dentre as oportunidades 
de ações oferecidas, estão as 
oficinas de Uso Consciente 
do Dinheiro, parceria com 
a área de Sustentabilidade 
do banco, o TransformAção, 
realizado com a área 
de Pessoas e voltado a 
estagiários e trainees do Itaú, 
e as ações do projeto Estudar 
Vale a Pena, do Instituto 
Unibanco.
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Articulação em rede

A Rede de Ações Sociais Itaú 
é uma ferramenta importante 
para a articulação dos 
voluntários. A plataforma 
online congrega as 
diversas oportunidades de 
atuação, além de fóruns de 
discussão e materiais sobre 
voluntariado. É por meio 
dela que os colaboradores 
podem divulgar as ações 
que realizam e conhecer 
oportunidades de atuação em 
suas regiões.

Outra estratégia de 
disseminação da importância 
do voluntariado é a 
constituição dos Comitês 
Mobiliza Itaú. Esses grupos 
têm atuação junto às suas 
equipes para propagar as 
ações disponíveis e estimular 
a prática voluntária pelo país, 
mantendo o alinhamento 
institucional com as causas 
do Itaú Social. 

Todo ano os colaboradores 
voluntários são convidados a 
participar do Encontro Anual 
de Voluntariado para celebrar 
sua atuação e participar de 
atividades de formação.

Voluntários de outros 4 países 
se unem aos brasileiros

O ano foi marcado pela 
internacionalização da plataforma de 
voluntários Rede de Ações Sociais Itaú, 
com conteúdos em língua estrangeira 
focados nos colaboradores de 
Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. 
Em dezembro, o 3º Encontro Anual de 
Voluntários contou com a participação 
de Fundações Itaú da América Latina. 

https://www.ivoluntarios.org.br/
https://www.ivoluntarios.org.br/
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Escola Voluntária registra 
549 projetos inscritos

O Prêmio Escola Voluntária, realizado em 
parceria com a Rádio Bandeirantes, tem 
como objetivo reconhecer instituições 
de ensino – públicas e privadas – que 
promovem projetos de voluntariado 
entre os alunos. Em 2016, participaram 
escolas das cinco regiões do país. O 
projeto Reinaldo Voluntário, da Escola 
Estadual Reinaldo Cherubini, de 
Nova Prata (RS), foi o vencedor, com 
ações voltadas ao incentivo à leitura 
para além dos muros da escola. 

mil voluntários 
cadastrados na Rede 
de Ações Sociais Itaú

foi o crescimento do 
número de voluntários em 
relação ao ano anterior

beneficiários das ações do projeto 
TransformAção, lideradas por 
84 trainees e 72 estagiários

Comitês Mobiliza Itaú atuantes em 
20 Estados e no DF, com um total de 
270 participantes

http://www.escolavoluntaria.com.br/
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Comunidade, 
Presente!

3. Programas O programa viabiliza 
apoio financeiro pontual 
a organizações da 
sociedade civil por meio 
do engajamento dos 
colaboradores do Banco Itaú. 
A partir da familiaridade 
que os funcionários têm 
com as demandas das 
regiões em que trabalham, 
indicam projetos para serem 
beneficiados e acompanham 
a aplicação do recurso.

Os projetos devem estar 
alinhados aos princípios e 
às diretrizes do Itaú Social. 
O objetivo é manter um 

AM

MS

RS

SP

MG

RJ

PA

BA

CE

PE

PR
SC

SE

projetos 
aprovados

milhões de reais foi o total 
investido nos projetos indicados

processo estruturado de 
atendimento, avaliação 
e encaminhamento dos 
pedidos de apoio pontuais a 
projetos sociais. São apoiadas 
demandas de aquisição de 
equipamentos, de materiais 
permanentes e pequenas 
reformas, se a organização 
tiver sede própria.
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4. Avaliações Realizar o monitoramento e a avaliação de projetos sociais e 
políticas públicas é fundamental para aprimorá-los, definir sua 
continuidade e prestar contas à sociedade.

Com essa premissa, o Itaú Social avalia os seus próprios 
programas e apoia organizações da sociedade civil e do poder 
público nessa prática.

Em 2016, foram concluídos sete relatórios de avaliações 
econômicas de projetos sociais e políticas públicas. Os 
resultados estão disponíveis para consulta na biblioteca da 
Rede Itaú Social de Avaliação. 

https://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/
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4. Avaliações

Organizações da 
Sociedade Civil

Academia de Ciência do 
Instituto Fernand Braudel 
São Bernardo do Campo 
(SP) e Guaratinguetá (SP)

Avaliação do programa que 
estimula o ensino de Física, 
Química e Biologia para 
aumentar a proficiência 
dos estudantes.

Arquitetos de Família da 
OSC Soluções Urbanas
Desenvolvido em parceria 
com o Instituto Vital Brazil
Niterói (RJ)

Avaliação do projeto cuja 
proposta é, com o apoio 
da comunidade, estimular 
alterações urbanísticas 
para reverter condições 
habitacionais desfavoráveis.

Projeto Futebol – Uma 
Nova Visão do Jogo da 
Fundação Eprocad
Santana de Parnaíba (SP)

Análise do reflexo da 
participação de estudantes 
no projeto que prevê a 
melhoria da autoestima de 
crianças e adolescentes

Programa de Qualificação 
Profissional da ONG 
Liga Solidária
São Paulo (SP)

Resultados de cursos 
técnicos oferecidos a 
jovens em situação de 
vulnerabilidade social.

Programas e 
Políticas Públicas

Escola de Tempo Integral 
Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado 
do Tocantins

impacto da implementação 
de escolas de Ensino 
Fundamental em tempo 
integral na rede estadual.

6º Ano Experimental
Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro

Retorno do programa criado 
para minimizar os efeitos 
da transição entre os ciclos 
do Ensino Fundamental, 
quando os estudantes 
passam a conviver com 
vários professores.

Programa de voluntariado 
da Associação Viva 
e Deixe Viver 
Hospital Municipal 
Infantil Menino Jesus
São Paulo (SP

Resultado das ações de 
voluntários contadores de 
histórias com crianças e 
adolescentes internados 
e seus familiares.

Programa Coordenadores 
de Pais 

A avaliação da 
implementação do programa 
pretende fortalecer o 
vínculo das escolas com 
as comunidades que a 
rodeiam e é centrado na 
criação de um responsável 
por realizar a aproximação 
das famílias dos estudantes 
com o universo escolar.

https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/45%20-%20Relatorio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Braudel.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/42%20-%20Relat%C3%B3rio_de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Arquitetos%20de%20Fam%C3%ADlia.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/39%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20EPROCAD-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/39%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20EPROCAD-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/41%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Liga%20%28Empregabilidade%29-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/41%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Liga%20%28Empregabilidade%29-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/32%20-%20Relatorio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20ETI-TO.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/30%20-%20Relatorio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Sexto%20Ano%20Experimental.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/36%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Viva%20e%20Deixe%20Viver-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/36%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Viva%20e%20Deixe%20Viver-1.pdf
https://redeitausocialdeavaliacao-producao.s3-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/36%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20Viva%20e%20Deixe%20Viver-1.pdf
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Realizado desde 2011, o 
Ciclo de Debates dissemina 
práticas de sucesso em 
gestão educacional e 
estimula reflexões sobre 
a temática. Participam 
do evento especialistas 
e gestores públicos de 
educação, do Brasil e do 
exterior, que apresentam 
seus conhecimentos, práticas 
e experiências em políticas e 
programas educacionais.

Em 2016, com o tema 
“Currículo Nacional e 
Formação de Professores: A 
experiência de Cingapura”, 
o ex-diretor do Instituto 
Nacional de Educação de 
Cingapura Lee Sing Kong 
apresentou o caso do país 
asiático. 

pessoas participaram do 
Ciclo de Debates 
realizado em maio, 
em São Paulo

O evento contou com 
outros dois especialistas 
debatedores: Rose Neubauer, 
especialista em formação de 
professores e ex-secretária de 
educação do Estado de São 
Paulo; e Luis Carlos Menezes, 
professor do Instituto de 
Física da USP, coordenador 
acadêmico da Faculdade de 
Educação do SESI e integrante 
do Movimento pela Base 
Nacional Comum Curricular.
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Seminário Internacional de 
Educação Integral 

Com o tema “Educação 
Integral e Cidade Educadora: 
Inovação e Equidade 
na Educação”, reuniu 
266 participantes, que 
acompanharam debates com 
especialistas em educação e 
gestores públicos e também 
puderam vivenciar práticas 
educativas por meio de 
oficinas. Foi realizado em 19 e 
20 de outubro, em São Paulo 
e contou com transmissão do 
Canal Futura.

Parcerias:
Fundação SM
Cenpec
Centro de Referências 
em Educação Integral
Fundação Roberto Marinho
Sesc-SP

Seminário Internacional 
de Avaliação Econômica de 
Projetos Sociais

O 13º Seminário Internacional 
de Avaliação Econômica de 
Projetos Sociais abriu para 
o público em geral uma 
oportunidade para debater 
com especialistas do Brasil, 
dos Estados Unidos e do 
Chile “a aproximação entre 
escola e família nas políticas 
educacionais”, tema do 
evento.

A apresentação dos 
participantes está disponível 
no portal da Rede Itaú Social 
de Avaliação.

Parceria:
Valor Econômico

https://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/seminario-tipo/seminario-itau-internacional/
https://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/seminario-tipo/seminario-itau-internacional/
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O Itaú Social oferece vários 
tipos de formações para 
disseminação da metodologia 
da Avaliação Econômica 
de Projetos Sociais e põe à 
disposição a Rede Itaú Social 
de Avaliação, plataforma 
específica para este fim 
na qual são reunidos os 
conteúdos dessas formações.

Curso online é premiado

Oferecido pela plataforma 
Educação&Participação, o curso online 
Educação e Participação em Rede venceu em 
2016 a 9ª edição do prêmio ARede Educa, na 
categoria “Educação a Distância”. A premiação 
é promovida pela organização Bit Social, que 
difunde a inclusão social por meio do uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação.
O curso apresenta o conceito de redes e 
instiga reflexões sobre Educação Integral e 
aprendizagem por meio de redes sociais. Não 
linear, confere autonomia ao aluno para criar 
o próprio percurso, interagir com colegas e 
estabelecer conexões entre os conteúdos. 
Criado com base nas metodologias de programas 
do Itaú Social, o portal Educação&Participação 
é um ambiente aberto de formação e 
produção colaborativa de conhecimento sobre 
educação integral, voltado a profissionais 
da área de educação. Reúne desde textos 
e entrevistas até oficinas e materiais 
multimídia. A coordenação técnica do portal 
é feita pelo Cenpec. Em 2016, a plataforma 
registrou 654 mil visualizações de páginas.

Curso de Avaliação Econômica 
de Projetos Sociais:

10 turmas
275 participantes

Curso Avançado de Políticas 
Públicas e de Projetos Sociais

2 turmas
63 participantes

Curso Online de Avaliação 
Econômica de Projetos Sociais

3 turmas
63 participantes certificados

Oficinas de Avaliação 
Econômica de Projetos Sociais

4 turmas
131 participantes

https://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/
https://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/
https://educacaoeparticipacao.org.br/
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Os Encontros Temáticos 
promovem debates com 
gestores e profissionais 
da educação pública, 
especialistas e acadêmicos 
sobre temas e políticas 
educacionais a partir de 
estudos quantitativos, 
resultados de avaliações 
de impacto e de avaliações 
econômicas.

 
pessoas participaram dos 
nove encontros temáticos 
realizados em 2016
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Prestes a completar 25 anos de atuação, o Itaú Social 
consolida-se como instituição forte e relevante no 
papel de induzir políticas públicas e práticas sociais que 
contribuem para a melhoria da educação do país, além do 
desenvolvimento da cidadania.

Desde 1993, quando nossa história começou como 
Programa de Apoio Comunitário, o foco de atuação 
sempre foi direcionado às populações socialmente mais 
vulneráveis. Ao longo dos anos, nossa experiência reforçou 
ações conjuntas, cada vez mais baseadas em necessidades 
locais, ouvindo e respeitando o que dizem as vozes das 
comunidades beneficiadas. 

O Itaú Social hoje pode orgulhar-se de ter um hall de 
programas e metodologias, de alianças e parcerias, que 
caminham no mesmo sentido, sob monitoramento contínuo 
de atividades. Os resultados de 2016, que você confere neste 
documento, mostram a força dessa convergência e o potencial 
que existe se trabalharmos para aprimorá-la: 1,9 milhão de 
pessoas beneficiadas diretamente no ano.

Foram formadas, por exemplo, as primeiras Redes de 
Territórios Educativos, sob a perspectiva da Educação Integral. 
Umas delas está no Maranhão e outra no Mato Grosso, com 
o objetivo de estimular conexões entre organizações da 

sociedade civil para ampliar a oferta de ações sociais, além de 
aumentar as chances de os estudantes aprenderem.

Uma de nossas premissas, a inclusão sociodigital, foi 
reconhecida pelo prêmio ARede Educa 2016, oferecido pela 
organização Bit Social. O curso “Educação e Participação 
em Rede”, da plataforma Educação&Participação, venceu na 
categoria Educação à Distância. 

Nossa atividade de formação mais abrangente, o Programa 
Escrevendo o Futuro, também alcançou resultado expressivo na 
realização da quinta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro, com 81 mil professores inscritos. 

Estamos diante de uma nova geração de beneficiados 
por nossas ações e as redes que compõem o Itaú Social 
estão colhendo o que semearam nas duas últimas décadas. 
Simultaneamente, estamos planejando um modelo de atuação 
sustentável para o futuro. 

Ampliar ações comunitárias, trabalhar o nosso potencial de 
convergência e buscar a inovação social são os desafios desta 
fase, orientadas por metas do Plano Nacional de Educação e 
Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável.

O rumo está definido e nosso foco seguirá com a construção 
e o compartilhamento de soluções para apoiar uma educação 
cidadã e de qualidade para todos.

Roberto Egydio Setubal
Presidente do Itaú Social

Fábio Colletti Barbosa
Vice-Presidente de Programas Sociais do Itaú Social

Angela Dannemann
Superintendente do Itaú Social
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Balanço patrimonial
Em milhares de reais

7. Balanço financeiro

Ativo Notas 31/12/2016 31/12/2015

Circulante 3.154.224 2.484.652 

Caixa e equivalentes de caixa  4  134.726 63.532

Ativos financeiros disponíveis para venda 5  2.913.719 2.313.768

Outros ativos financeiros 6  105.772 107.340

Ativos fiscais 7  12 

Total do ativo 3.154.224 2.484.652

Passivo Nota 31/12/2016 31/12/2015

Circulante  135.107 99.723

Obrigações fiscais e previdenciárias 7  7.537 5.556

Provisões 8  127.570 94.167

Patrimônio líquido 3.019.117 2.384.929

Patrimônio social constituído 608.980 584.605

Resultado abrangente acumulado 5  2.375.900 1.775.949

Superávit/(deficit) do exercício 34.237 24.375

Total do passivo e patrimônio líquido 3.154.224 2.484.652

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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Demonstração 
do resultado do 
exercício
Em milhares de reais

7. Balanço financeiro

As notas explicativas 
são parte integrante das 

Demonstrações Contábeis

NOTAS  01/01 a 31/12/2016 01/01 a 31/12/2015 

Receitas operacionais 172.457  156.686

Receita de juros e rendimentos 10  172.407  156.452 

Outras receitas operacionais 47  232 

Trabalho voluntário e gratuidades 3  2 

Despesas operacionais (48.089)  (38.109)

Despesas gerais e administrativas 11  (4.717)  (5.530)

Despesas tributárias 12  (43.369)  (32.577)

Trabalho voluntário e gratuidades (3)  (2)

Resultado operacional - Destinado ao custeio de projetos sociais 124.368  118.577

Gratuidades concedidas - Programas itaú Social (90.131)  (94.202)
Itaú criança  (17.758)  (22.666)
Olimpíada da língua portuguesa  (17.271)  (5.478)
Apoios e parcerias  (8.669)  (7.901)
Despesas administrativas 11  (6.900)  (5.188)
Avaliação de projetos sociais  (3.115)  (3.766)
Jovens urbanos  (3.897)  (3.248)
Tutoria  (5.269)  (6.432)
Comunidade presente  (6.102)  (5.598)
Melhoria da educação no município  (2.663)  (2.755)
Prêmio itaú-unicef  (2.581)  (13.936)
Comunicação  (4.200)  (4.277)
Coordenadores de Pais  (1.745)  (3.185)
Voluntários Itaú Unibanco  (4.119)  (4.169)
Políticas  Educação Integral  (3.538)  (3.137)
Pesquisa  (1.860)  (1.534)
Avaliação e Aprendizagem  (444)  (932)

Superávit/ (Deficit) do Exercício 34.237  24.375 

Demonstração do resultado abrangente 01/01 a 31/12/2016 01/01 a 31/12/2015
Superávit do exercício 34.237  24.375 
Ativos financeiros disponíveis para venda 599.951  (573.596)

Total do  resultado abrangente 634.188  (549.221)

1. Apresentação

2. Equipe

3. Programas

4. Avaliações

5. Formações

6. Mensagem dos dirigentes

7. Balanço financeiro

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado 
do exercício

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas às 
demonstrações contábeis

Investimento por área de atuação

Relatório dos auditores independentes



< 34 >Relatório anual 2016 < 34 >

Demonstração 
das mutações do 
patrimônio líquido
Em milhares de reais

7. Balanço financeiro

Patrimônio  
Social 
Constituído

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial

 
Superávit  
do Exercício Total

Saldos em 31/12/2014  557.271  2.349.545  27.334 2.934.150 

Destinações

Transferência do Superávit de Recursos sem Restrição  27.334  —  (27.334)  —

Total da Demonstração Superávit Abrangente do Período

Superávit/(Déficit) do Exercício —  —  24.375  24.375 

Ativos Financeiros Disponíveis para Venda —  (573.596) —  (573.596)

Saldos em 31/12/2015  584.605  1.775.949  24.375  2.384.929 

Destinações

Transferência do Superávit de Recursos sem Restrição  24.375 —  (24.375) —

 Total da Demonstração Superávit Abrangente do Período

Superávit/(Déficit) do Exercício  —  —  34.237  34.237 

Ativos Financeiros Disponíveis para Venda  —  599.951 —  599.951 

Saldos em 31/12/2016  608.980  2.375.900  34.237  3.019.117 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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Demonstração dos 
fluxos de caixa
Em milhares de reais

7. Balanço financeiro

Notas  01/01 a 31/12/2016  01/01 a 31/12/2015

Superávit do Exercício 34.237   24.375

Variações nos Ativos e Passivos 36.957   17.696 

Aumento/(Redução) em Outros Ativos Financeiros 6 1.568   (11.002)

(Aumento)/Redução em Ativos Fiscais 5  —

(Aumento)/Redução de Obrigações Fiscais e Previdenciárias 7 1.981   858 

(Aumento)/Redução de Provisões 8 33.403   27.840 

Caixa gerado pelas operações  —  — 

Despesas de Projetos Sociais 90.138   94.979 

Custeio de Projetos Sociais (90.138)   (94.979)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 71.194   42.071

Atividades de Financiamento —   (14.482)

(-) Subscrição de Ações —   (14.482)

(Aumento)/Redução Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 71.194   27.589

(Aumento)/Redução Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa 71.194   27.589

Caixa e Equivalente de Caixa - Início do Exercício 63.532   35.943 

Caixa e Equivalente de Caixa - Final do Exercício 134.726   63.532 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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7. Balanço financeiro Nota 1
Informações gerais

A Fundação Itaú Social é uma Entidade sem fins lucrativos que atua com o 
objetivo de:

I. Gerir projetos de interesse da comunidade, de forma ampla e objetiva, 
apoiando ou desenvolvendo projetos sociais, científicos e culturais, nas 
comunidades onde o Itaú Unibanco S.A. atua, prioritariamente nas áreas de 
ensino fundamental e saúde; 

II. Apoiar projetos ou iniciativas já em curso, sustentados ou patrocinados por 
Entidades de reconhecida idoneidade.

As operações da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL no cumprimento de seus objetivos 
sociais, são conduzidas no contexto das empresas que compõem o Conglomerado 
Itaú Unibanco Holding S.A., que atuam integradamente no mercado financeiro.

O custeio das atividades da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, com recursos 
próprios, estará limitado ao somatório das contribuições e dos rendimentos 
efetivamente recebidos decorrentes da aplicação do seu acervo patrimonial, 
caracterizado como superávit e registrado em rubrica específica do Fundo 
Patrimonial, excluindo-se deste o eventual lucro na alienação de ações 
de emissão do mantenedor principal e demais empresas e Entidades que 
integram o Conglomerado Itaúsa S.A.

Os recursos financeiros para manter a estrutura operacional e 
administrativa da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL advêm das doações recebidas das 
empresas do Conglomerado Itaú Unibanco e do resultado gerado pelos seus 
ativos financeiros.

A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL encontra-se situada no endereço Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, nº 100 Torre Alfredo Egydio  – 6º andar Parque 
Jabaquara São Paulo – SP CEP: 04344-902.

As Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL elaboradas para o 
período de 01/01 a 31/12 de 2016 foram aprovadas pela Diretoria em 30/03/2017.

Nota 2
Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
Demonstrações Contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário.

2.1  Bases de preparação e apresentação

As Demonstrações Contábeis apresentadas, foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em conformidade 
com Resolução CFC nº 1.409/12 de 21/09/2012 que aprovou a NBC ITG 2002 – 
Entidades sem Finalidade de Lucros.

A preparação das Demonstrações Contábeis em conformidade com os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de 
julgamento por parte da administração da entidade no processo de aplicação 
das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior 
complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas 
significativas para as demonstrações contábeis e o valor justo dos Ativos 
Financeiros e provisões contingenciais.

2.2  Pronunciamentos contábeis emitidos recentemente e 
         aplicáveis em exercícios futuros

Durante os exercícios de 2016 e de 2015 não houve emissão de novos 
pronunciamentos, apenas a continuação do Ciclo Anual de Melhorias, no 
qual o CPC faz pequenas alterações em uma série de pronunciamentos, com o 
objetivo de esclarecer as normas atuais e evitar dupla interpretação.

2.3  Resumo das principais políticas contábeis

a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações Contábeis 
da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL estão apresentadas em Reais, que é a sua 
moeda funcional e de apresentação destas Demonstrações Contábeis. 

b) Caixa e Equivalentes de Caixa: A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL define como Caixa 
e Equivalentes de Caixa as Disponibilidades (que compreendem o caixa e 
contas correntes em bancos) e Aplicações Financeiras com prazo original 
igual ou superior a 90 dias. 
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7. Balanço financeiro c)  Ativos Financeiros Disponíveis para Venda: A Administração classifica seus 
ativos financeiros sob a categoria de ativos financeiros disponíveis para 
venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial.

Os ativos financeiros disponíveis para venda são designados nessa 
categoria ou que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles 
são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a administração 
pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço.

Os ativos financeiros disponíveis para venda são inicialmente e 
subsequentemente contabilizados no Balanço Patrimonial pelo seu valor 
justo, que consiste inicialmente no montante pago incluindo quaisquer 
custos de transação. Os ganhos e perdas não realizados (exceto perdas por 
impairment, dividendos e receita de juros) são reconhecidos no Resultado 
Abrangente. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos são 
reconhecidos na Demonstração do Superávit na rubrica Receita de juros 
sobre capital próprio. Dividendos sobre ativos disponíveis para venda são 
reconhecidos na Demonstração do Superávit como “receita de dividendos” 
quando é provável que se estabeleça o direito da Fundação Itaú Social de 
receber tais dividendos e entradas de caixas de benefícios econômicos.

Os Ativos financeiros disponíveis para venda são classificados de acordo com 
seus valores de mercado que são baseados em uma das seguintes categorias:

•   Nível I: Cotações obtidas em mercados ativos, ou seja, nos quais a Fundação 
tem acesso na data-base da avaliação, de um mercado ativo para um ativo. 
Um mercado ativo é considerado aquele que as transações dos ativos e 
passivos ocorrem com freqüência em volume suficiente para proporcionar 
informações de precificação em base correntes.

•    Nível II: Outras variáveis que não cotações de mercado considerados no 
Nível I e que são observáveis para ativos e passivos, direta e indiretamente, 
tais como: cotações de mercado para ativos e passivos similares em 
mercado ativos ou não, e outras variáveis que não cotações de mercado 

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

observáveis (por exemplo: taxa de juros ou não, e outras variáveis que 
não cotações de mercado observáveis (por exemplo: taxa de juros e 
retorno esperados). Determinados ajustes para essas variáveis podem 
ser adotadas, baseados, por exemplo, no volume e nível de atividade nos 
mercados no quais tais variáveis são observados, vide Nota 5.

 d) Outros Ativos Financeiros: Correspondem substancialmente a valor 
a receber de juros sobre capital próprio referente as ações Itaúsa 
Investimentos Itaú S.A e Itaú Unibanco Holding S.A. 

e) Provisões: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor 
da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
no passivo não circulante.

f) Patrimônio Líquido: O patrimônio da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL é 
composto de rendas, recursos e eventual resultado operacional que são 
aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

g) Apuração do Superávit/Déficit : As doações para custeio de projetos sociais 
são reconhecidas pelo regime de competência em contas de receita, outras 
doações recebidas são contabilizadas no patrimônio social. As demais 
contas de resultado também são apuradas pelo regime de competência.

h) Gestão de Risco: Em decorrência de suas atividades, a FUNDAÇÃO ITAÚ 
SOCIAL assume riscos inerentes às suas operações relacionadas com o 
mercado, legislação, sistema operacional e de gestão, alteração na política 
monetária e risco soberano do país. Esses riscos são administrados por 
intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A.
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7. Balanço financeiro Nota 3
Estimativas contábeis críticas e julgamentos 

A preparação das Demonstrações Contábeis em acordo com o CPC exige que 
a Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos 
de ativos e passivos divulgados na data das Demonstrações Contábeis, bem 
como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas durante 
os períodos apresentados e em períodos subsequentes, pois os resultados 
efetivos podem ser diferentes daqueles apurados de acordo com tais 
estimativas e premissas.

Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão 
em acordo com o CPC e são as melhores estimativas atuais realizadas em 
conformidade com a norma aplicável. As estimativas e julgamentos são 
realizados em base contínua e consideram a experiência passada e outros 
fatores.

3.1 Apresentação da demonstração do resultado abrangente

A Demonstração do Resultado Abrangente refere-se as mutações ocorridas 
no patrimônio social durante o exercício que resulta de transações e outros 
eventos.

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015 (*) Apresentado pelo valor das cotas na data do balanço.

Nota 4
Caixa e equivalentes de caixa

Para fins da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o valor de Caixa e Equivalentes 
a Caixa é composto pelos seguintes itens

31/12/2016 31/12/2015

Conta corrente - Bancos  13 13

Cotas de Fundo de Renda Fixa - TEBE 

Curto Prazo FICFI (*)
 134.713 63.519

Total  134.726 63.532
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7. Balanço financeiro

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

Nota 5
Ativos financeiros disponíveis para venda

a) Abaixo a composição dos ativos financeiros disponíveis para venda referente a renda variável:

 (1) O aumento refere-se a Bonificação de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A. 

Quantidade de 
Ações (mil) 

Custo Ajuste a Valor 
Mercado 

Valor Contábil Quantidade de 
Ações (mil) 

Custo Ajuste a Valor 
Mercado 

Valor Contábil 

 Itaúsa Investimentos Itaú S.A.   330.641 504.584 2.132.267 2.636.851 300.582 504.584 1.604.725 2.109.309

 - ON  324.053 496.832 2.085.866 2.582.698 294.593  496.832 1.571.212 2.068.044

 - PN  6.588 7.752  46.401  54.153 5.989  7.752 33.513 41.265 

 Itaú Unibanco Holding S.A. (1)  9.180 33.235 243.633  276.868 8.345  33.235 171.224 204.459 

 - ON  8.178 29.608  213.512  243.120 7.434 29.608 150.893 180.501

 - PN  1.002 3.627 30.121 33.748 911 3.627 20.331 23.958 

 Total  339.821 537.819 2.375.900 2.913.719 308.927 537.819 1.775.949  2.313.768  

31/12/2016                                                                                                                31/12/2015

b) Distribuição dos Níveis: a tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de Risco em 31/12/2016 dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda:

Nível 1 Total Nível 1 Total

Ativos Financeiros Disponíveis para Venda  2.913.719  2.913.719 2.313.768  2.313.768 

Ações  2.913.719  2.913.719 2.313.768  2.313.768 

31/12/2016                                    31/12/2015
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7. Balanço financeiro

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

Nota 7
Obrigações fiscais e previdenciárias

31/12/2016 31/12/2015

COFINS  7.170 5.480

Tributos sobre Folha Pagamento  228 —

Tributos sobre Serviços de Terceiros  139 76

Total  7.537 5.556 

31/12/2016 31/12/2015

Contingências (*) 122.738 88.894

Pessoal Próprio 1.402 1.476 

Programas Itaú Social 3.418 3.791 

Convênio de Administração 
de Carteira 

12 6 

Total 127.570 94.167

Nota 8
Provisões

(*) Refere-se a provisão Imposto de renda sobre aplicações financeiras e Juros 
sobre Capital Próprio, com fundamento  na decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que deferiu, em parte, o pedido da medida cautelar na ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.802-3.

31/12/2016 31/12/2015

Juros sobre Capital Próprio a Receber  95.584 73.845 

Itaúsa Investimento Itaú S.A  91.257 68.292 

Itaú Unibanco Holding S.A  4.327 5.553

Dividendos a Receber  9.919 33.364 

Itaúsa Investimento Itaú S.A  9.919 31.712 

Itaú Unibanco Holding S.A  —  1.652

Pessoal  215  78 

Outros  54 53 

Total  105.772 107.340 

Nota 6 
Outros ativos financeiros 
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7. Balanço financeiro

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

Nota 9
Tributos 

A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 
150 da Constituição Federal. Com relação à tributação federal, ressalta-se que: 

•  A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL é imune ao Imposto de Renda das pessoas 
Jurídicas - (IRPJ) conforme o artigo 12 da lei 9.532, de 10 de dezembro de 
1997 e isenta da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - (CSLL) conforme o 
§ 1 do artigo 15 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997;

• Imposto de Renda Retido na Fonte - (IRRF) para fins da não retenção do 
imposto de renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, realizadas 
através do Itaú Unibanco S.A., com fundamento na decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que deferiu, em parte, o pedido da medida cautelar na ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1802-3. 

• É contribuinte da Contribuição para os Programas de Integração Social – (PIS/
PASEP), com base na folha de salários conforme o inciso III do art. 13 da MP 
2158-35, de 24 de agosto de 2001, e;

• Da Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social – (COFINS), com 
fundamento no art. 14, X, da MP 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

• Conforme o decreto nº 8.426/2015, de 01 de  Abril de 2015, expressamente 
ressalva que a incidência das contribuições sociais sobre as receitas 
financeiras a partir de 1º de julho de 2015, a Entidade é imune do Imposto.

A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes 
pelos serviços prestados.

A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL possui os seguintes certificados e declaração:

a) Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – 
(COMAS) nº 1052/2013, emitido em 28/11/2014, cuja a inscrição é por tempo 
indeterminado;

b) Certificado de Concessão de CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social) – Processo nº 71000.001215/2016-61, protocolado em 
30/12/2015, na fase de análise técnica;

d) Declaração de reconhecimento Imunidade do Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação – (ITCMD) nº 51.224-10939/2012 emitido em 
12/04/2012 pela Secretaria Fazenda.

Com relação à tributação estadual, ressalta-se que:

a) A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL é imune ao Imposto sobre Transmissão “Causa 
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – (ITCMD) conforme temos 
do art. 7º do Decreto 46.655/02.

31/12/2016 31/12/2015

IRPJ 11.527 1.276 

CSLL 4.158 481 

COFINS sobre Aplicação Financeira  1.046 217

Total  16.731 1.974 

Apresentamos abaixo o valor do tributo para o qual a FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL 
se considera imune e que foi calculado como se devido fosse, apenas para fins 
de divulgação em atendimento aos normativos vigentes: 
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Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

31/12/2016 31/12/2015

Despesas Com Projetos Sociais  (6.900) (5.530)

Convênio de Rateio de Custos Comum - 
Programa

 (473) (1.116)

Pessoal  (6.427)  (4.414)

Despesas Gerais e Administrativas  (4.717) (5.188)

Convênio de Rateio de Custos Comum - 
Administrativas

 (2.278)  (1.896)

Pessoal  (2.002) (2.720)

Institucional  (281)  (435)

Serviços de Terceiros  (156)  (141)

Provisões Contingenciais  — 4 

Total  (11.617)  (10.718)

  

Nota 11
Despesas gerais e administrativas 

31/12/2016 31/12/2015

Juros sobre Capital Próprio  125.039  102.733

Itaúsa Investimentos Itaú S.A  117.380 94.293

Itaú Unibanco Holding S.A  7.659 8.440

Dividendos  21.353 43.792 

Itaúsa Investimentos Itaú S.A  19.838 40.729 

Itaú Unibanco Holding S.A  1.515  3.063 

Rendimentos  26.015 9.927

Fundos de Investimentos - TEBE  18.108  9.927 

Dissidência - Ações Itautec (*)  7.907 — 

Total  172.407  156.452 

(*) A Itautec comunicou o mercado em 12/04/2016, referente ao 
pagamento adicional de dissidência por mudança do objeto social da 
companhia em 15.05.2013, os acionistas da Itautec dissidentes, que inclui a 
Fundação Itaú Social,  foram reembolsados inicialmente por suas ações em 
25.02.2014. Esse pagamento adicional, corresponde a R$ 27,83 por ação, 
complementa os R$ 18,76 por ação pagos em 04/2014, de modo a atingir o 
valor de reembolso de R$ 46,59 por ação. 

Nota 10 
Receitas de juros sobre capital próprio e dividendos

31/12/2016 31/12/2015

IRRF - Juros sobre Capital Próprio  (27.421) (21.061)

IRRF - Aplicações Financeiras  (6.423)  (3.708)

Cofins  (9.503)  (7.808)

Outros Impostos e Taxas  (22) —

Total  (43.369) (32.577)

Nota 12
Despesas tributárias 
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7. Balanço financeiro

Notas explicativas 
às demonstrações 
contábeis

Exercícios findos em 
31 de dezembro de 
2016 e 2015

Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de 2012 que aprova a NBC ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação 
do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela 
entidade. A mensuração dos trabalhos voluntários de Governança foi feita com base nas informações divulgadas por 
meio do Estudo de Remuneração dos Administradores ano de referência 2013, preparado pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC. 

Nota 13 
Trabalho voluntário  e gratuidades

Comissão 
Executiva do 
Programa Itaú 
Social

Comitê de 
Programas e 
Patrocínios

Conselho

curador       fiscal
Total Reunião 

Diretoria

Comissão 
Executiva do 
Programa Itaú 
Social

Comitê de 
Programas e 
Patrocínios

Conselho

curador        fiscal
Total

Quantidade de Reuniões 1 9 1                   1 12 1 2 5 2                     2 12

Número Médio de Participantes 13 10 13                3 39 10 9 4 5                     5 33

Quantidade de Horas Total 2 18 2                   2 24 2 2 5 4                     2 15

Valor Prestação Serviço Total - R$ -1 -1 -1                — -3 -2 — — —                   — -2

31/12/2016                                                                                                          31/12/2015

Nota 14
Partes relacionadas

As operações realizadas entre partes relacionadas foram contratadas com 
o Itaú Unibanco S.A e Itaúsa - Investimento Itaú S/A referente a Ativos 
Financeiros Disponíveis para Venda – R$ 2.913.719 (2015 – R$ 2.313.768) 
conforme Nota 5, despesas com repasse de Convênio de Rateio de Custo 
Comum do Conglomerado Itaú Unibanco de R$ 2.751 (2015 – R$ 3.012) em 
função da utilização da estrutura comum, registrado em Despesas Gerais e 
Administrativas conforme Nota 11, Taxa de Administração de Carteira – 
R$ 139  (2015 - R$ 82) e  Cotas de Fundo de Renda Fixa – TEBE Curto Prazo 
FICFI – R$ 134.713 ( 2015 – R$ 63.519) conforme Nota 4.

Nota 15
Informações complementares

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Entidade não possuía operações com 
Instrumentos Financeiros Derivativos.

A Entidade não tem conhecimento sobre quaisquer contingências passivas 
envolvendo questões cíveis, tributárias e não são reconhecidos contabilmente 
os valores envolvidos em ações trabalhistas, cuja a probabilidade de perda foi 
considerada “remota” por nossos assessores legais.

A gestão de riscos da Entidade está diretamente associada à administração dos 
recursos financeiros que estão aplicados em bancos de primeira linha.
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7. Balanço financeiro

Investimento por 
área de atuação

2016

2015

Educação  43% 
Mobilização Social  35% 
Apoios e Parcerias  8%
Comunicação 5%
Avaliação Econômica de Projetos Sociais  5%
Administrativo  5%

Educação 45%
Mobilização Social 31%
Avaliação Econômica de Projetos Sociais 5%
Apoios e Parcerias 9%
Comunicação 5%
Administrativo 5%
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7. Balanço financeiro

Relatório dos 
auditores 
independentes 
sobre as 
demonstrações 
contábeis

Aos Administradores
Fundação Itaú Social

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Itaú Social (“Fundação”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do superávit e superávit abrangente, das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa do exercício findo nessa data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Fundação Itaú Social em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Fundação, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis

A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil 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 a Fundação 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 a Fundação ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação 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 de uma 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 da Fundação.

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 
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operacional da Fundação. 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 a Fundação 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 essas 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.

São Paulo, 30 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Carlos Eduardo Sá da Matta
Contador CRC 1SP216397/O-5
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