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Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Centro Brasileiro de Relações Internacionais - CEBRI 
("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, 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 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais - 
CEBRI 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 para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas".  
 
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 financeiras". Somos independentes em 
relação à Entidade, 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 diretoria pelas demonstrações financeiras 
 
A diretoria da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" 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 diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Entidade 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 diretoria pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
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   
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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 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 financeiras, 

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 Entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela diretoria. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, 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 da Entidade. 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 a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela diretoria 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. 
 
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Valter Vieira de Aquino Junior 
Auditores Independentes Ltda. Contador CRC 1SP263641/O-0 
CRC 2SP000160/O-5 
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Ativo 2021  2020 

    

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 3.596.025  2.508.469 

Aplicações financeiras (nota 4) 1.585.338  923.134 

Demais ativos circulantes (Nota 5) 3.219  18.938 
    

 5.184.582  3.450.541 

    

Não circulante    

Imobilizado (Nota 6) 101.301  106.494 
    

Total do ativo 5.285.883  3.557.035 

    

Passivo e patrimônio líquido    

    

Circulante    

Fornecedores (Nota 7) 258.919  123.282 

Obrigações sociais (Nota 8) 76.506  82.048 

Demais passivos circulantes (nota 9) 362.825  127.626 
    

 698.250  332.956 

    

Patrimônio líquido (Nota 10)    

Patrimônio Social 870.809  870.809 

Superávit acumulado 3.716.824  2.353.270 
    

 4.587.633  3.224.079 

    

Total do passivo e patrimônio líquido 5.285.883  3.557.035 
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 2021  2020 

    

Receitas Operacionais    

    

    

Sem Restrição    

Contribuições, doações e participações em convênios (Nota 12) 4.460.329  3.809.236 

Receitas financeiras (Nota 13) 166.941  5.883 

Cursos (Nota 14) 423.441  - 

Gratuidades (Nota 15) 7.804.249  11.886.770 

 12.854.960  15.701.889 

    

    

Custos e Despesas operacionais (nota 16)    

Projetos 1.005.302  804.681 

Prestação de serviços 1.687.217  1.006.681 

Aluguel e encargos da locação  216.000  130.500 

Pessoal 249.940  362.020 

Trabalho voluntário (recebido em gratuidade) (Nota 15) 7.804.249  11.886.770 

Tributárias 139.344  146.944 

Comunicação e publicações 94.243  73.862 

Telefonia e internet 66.761  31.158 

Eventos Cebri 42.797  21.886 

Depreciação 30.065  30.475 

Material de uso e consumo 28.975  11.415 

Viagens e estadias 9.817  17.469 

Financeiras 4.250  7.541 

Outras 112.446  121.500 

 11.491.406  14.652.902 
    

Superávit do exercício 1.363.554  1.048.987 
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 Patrimônio   Superávit   

 social  acumulado  Total 

      

Em 31 de dezembro de 2019 870.809  
1.304.283 

 2.175.092 

Superávit do exercício   1.048.987  1.048.987 

      

Em 31 de dezembro de 2020 870.809  2.353.270  3.224.079 

Superávit do exercício   1.363.554  1.363.554 
      

Em 31 de dezembro de 2021 870.809  3.716.824  4.587.633 
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 2021  2020 

 
   

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

 
   

Superávit do exercício 1.363.554  1.048.987 

 
   

Ajustes ao superávit do exercício    

Depreciação  30.065  30.475 

Outros ajustes -  2 
    

Variações nos ativos e passivos    

Aplicações financeiras (662.205)  124.109 

Contas a receber -  120.000 

Demais ativos circulantes 15.719  246 

Fornecedores 135.638  (84.276) 

Obrigações sociais  (5.541)  (37.174) 

Demais passivos circulantes 235.198  127.620 

 
   

Caixa gerado pelas atividades operacionais  1.112.428  1.329.989 

 
   

Fluxo de caixa das atividades de investimento    

Pagamento pela compra do ativo imobilizado (24.872)  (49.865) 

 
   

Caixa aplicado nas atividades de investimento (24.872)  (49.865) 

 
   

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.087.556  1.280.124 

 
   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.508.469  1.228.345 

 
   

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.596.025  2.508.469 

 
   

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.087.556  1.280.124 
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1 Informações gerais 

 
O Centro Brasileiro de Relações Internacionais - CEBRI (a "Entidade" ou o "CEBRI"), constituído em 22 de junho 
de 1998 e com prazo indeterminado de duração, é uma pessoa jurídica de direito privado, sob forma de 
associação civil sem fins lucrativos e com o objetivo de incentivar a realização de atividades que contribuam para 
o desenvolvimento do País e de sua maior inserção na comunidade internacional, desenvolvendo estudo das 
relações internacionais do Brasil, a curto, médio e longo prazos, em caráter multidisciplinar, promovendo o 
intercâmbio cultural e educacional mediante implementação de convênios ou outras formas de cooperação com 
entidades públicas ou privadas, universidades e centros de pesquisa voltados para a área das relações 
internacionais, brasileiros ou estrangeiros, realizando eventos que estimulem o acesso e/ou a divulgação dos bens 
culturais produzidos ou criados no País ou no exterior. 
 
A Entidade possui sede no Rio de Janeiro e é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
independente, multidisciplinar e apartidária, formada com o objetivo de promover estudos e debates sobre temas 
prioritários da política externa brasileira e das relações internacionais em geral. 
 
Os associados não participam do patrimônio social e não serão distribuídos dividendos, lucros de qualquer 
espécie, bonificações sob nenhuma forma ou pretexto e não será alienada qualquer parcela do patrimônio social, 
a título de lucro ou participação nos resultados a seus administradores eleitos, conselheiros, mantenedores ou 
associados. 
 
O patrimônio social do CEBRI é formado por contribuições de seus associados, doações ou legado destes ou de 
terceiros, dotações de poderes públicos federal, estaduais e municipais, juros e rendas de bens ou valores 
mobiliários ou imobiliários que possua ou venha a possuir e por outras receitas. Os seus recursos são 
principalmente aplicados no País, ou em projetos de seu interesse, na consecução e no desenvolvimento do 
objetivo social. 
 
Em caso de dissolução, os bens do CEBRI reverterão em favor de outra sociedade congênere, de finalidade 
idêntica, escolhida pelo Conselho Curador e aprovada por assembleia geral. 
 
Por ser uma associação sem fins lucrativos, as suas receitas estão isentas de quaisquer contribuições e o 
superávit apurado, quando aplicável, está isento da contribuição social e do imposto de renda da pessoa jurídica. 
 
No entendimento da administração e de seus consultores jurídicos, o CEBRI vem cumprindo todos os dispositivos 
da legislação aplicável às entidades sem fins lucrativos. 
 
Considerações acerca da COVID-19 
 
O início de 2021 foi marcado pela chamada “segunda onda” da COVID-19, com impacto direto sobre a economia. 
Com o avanço gradual da vacinação, houve uma maior flexibilização das restrições sanitárias, o que refletiu 
positivamente na atividade econômica, sobretudo no segundo semestre do ano. Apesar do ambiente de 
incertezas, o CEBRI demonstrou resiliência e capacidade de se adaptar às mudanças, reduzindo os efeitos da 
pandemia em suas atividades. 
 
A Administração vem adotando ações sanitárias de prevenção aos efeitos remanescentes da COVID-19, visando 
a segurança dos seus colaboradores, e segue em alerta ao contexto atual da pandemia, agindo de forma a 
assegurar a sustentabilidade econômico-financeira, adotando medidas de contenção de gastos e otimização de 
recursos. 
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2 Resumo das principais políticas contábeis 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 
 

2.1 Base de preparação e apresentação (Conforme a Resolução CFC nº 1409/12) 
 
As presentes demonstrações financeiras foram examinadas e aprovadas pelo Conselho Curador da Entidade em 
15 de junho de 2022. 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo a ITG 2002 (R1) - "Entidades sem finalidade de lucros" ("ITG 2002 (R1)") combinada 
com a NBC TG1000 ("CPC PME - "Contabilidade para pequenas e médias empresas"). Elas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor.  
 
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
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. A área da demonstração financeira 
que requer maior nível de julgamento e possui maior complexidade refere-se à seleção das vidas úteis do ativo 
imobilizado (nota 2.9). 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação. 
 

2.2 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de 
alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
 
O caixa e equivalentes de caixa mantidos como instrumentos financeiros estão demonstrados ao custo amortizado 
menos provisão para perda, quando aplicável. 
 

2.3 Aplicações financeiras 
 
As aplicações financeiras incluem fundos de investimentos multimercado e de renda fixa de curto prazo e com 
risco insignificante de mudança de valor. 
 
As aplicações financeiras mantidas como instrumentos financeiros estão demonstradas ao custo amortizado 
menos provisão para perda, quando aplicável. 

 
2.4 Imobilizado 

 
Compreende os ativos utilizados na operação da Entidade. O ativo imobilizado está demonstrado ao custo 
histórico de aquisição deduzido da depreciação calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota 6, que 
levam em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens, e de qualquer perda não recuperável. O 
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido. 
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2.5 Demais ativos 

 
Os ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os 
rendimentos auferidos. 
 

2.6 Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros 
 
Os ativos sujeitos à depreciação são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver 
indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo é testado. Uma perda é reconhecida 
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de 
um ativo, menos as despesas de venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são 
agrupados nos níveis mais baixos para os quais exista fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido redução são revisados para identificar 
uma possível reversão da provisão para perdas por impairment na data do balanço. 
 

2.7 Provisões e demais passivos circulantes 
 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. 
 
Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos incorridos. 
 

2.8  Apuração do Superávit (déficit) 
 
As receitas de contribuições e doações são reconhecidas quando do seu recebimento. 
 
Os rendimentos das aplicações financeiras, dos títulos e valores mobiliários, as demais receitas auferidas e as 
despesas incorridas são reconhecidas em regime de competência. 
 
Os bens e valores recebidos em decorrência de convênios são registrados no ativo circulante (Caixa e 
equivalentes de caixa ou demais ativos circulantes, conforme o caso) em contrapartida à conta Recursos de 
convênios. Na aplicação dos recursos, também são utilizadas as mencionadas contas. Ao final do convênio, se 
não houver exigência de recursos adicionais ou de devolução, o resultado é registrado em contas de 
receitas/despesas ou, no caso de bens, no Imobilizado. 
 
Conforme requerido pela ITG 2002 (R1), o valor atribuído ao trabalho voluntário recebido pela Entidade foi 
contabilizado como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro e uma doação respectivamente (despesa e receita 
no mesmo montante). As gratuidades recebidas no exercício foram contabilizadas como receitas de doações em 
contrapartida às despesas correspondentes, nos mesmos montantes. Na mensuração destes serviços, foi utilizado 
o valor justo percebido (nota 15). 
 

2.9  Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, 
passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes 
à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às 
estimativas. 
 

3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2021  2020 
    

Caixa 1.030  4.005 

Bancos (i)  721.339  278.700 

Aplicações financeiras (ii) 2.873.656  2.225.764 
    

 3.596.025  2.508.469 

 
(i) Referem-se a valores mantidos em conta corrente com a única finalidade de aplicação nos projetos em 

desenvolvimento pela Entidade e manutenção das atividades do CEBRI. 
 

(ii) Representadas por aplicações financeiras em CDB atrelado à variação do CDI, com rendimentos de 
4,65% a.a em 2021 (2,39% a.a em 2020) e liquidez imediata. 

 
4 Aplicações financeiras 

 
 2021  2020 
    

Aplicações financeiras (i) 1.585.338  923.134 
      
 1.585.338  923.134 

 
(i) Representadas por fundos multimercado e de renda fixa, com rendimentos de 7,11% a.a em 2021 (-4,88% 

a.a em 2020) e liquidez em D+31 e D+46. 
 

5 Demais ativos circulantes 
 
 2021  2020 

    

Valores a Receber  3.219  3.253 

Título de Capitalização -  15.685 
    

 3.219  18.938 
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6 Imobilizado 

 
 Edificações  Equipamentos  Móveis e  Outros  Imobilizado 
 Benfeitorias  e instalações  Utensílios  (i)  Total 

          

Saldos em 31 de dezembro 2020          

          

 Custo total 422.652  249.195  176.083  138.534  986.464 

 Depreciação Acumulada (422.652)  (222.676)  (176.083)  (58.559)  (879.970) 
          

 Valor residual -  26.519  -  79.975  106.494 

          

Saldos em 31 de dezembro 2021 
         

         

          

 Custo total 422.652  257.694  176.083  154.907  1.011.336 

          

  
Depreciação Acumulada 

(422.652)  (240.541)  (176.083)  (70.759)  (910.035) 

          

 Valor residual -  17.153  -  84.148  101.301 

          

Taxas anuais de depreciação - % 20  10  10  10   

 
(i) A rubrica é composta por computadores e periféricos, aparelhos de telefone e livros. 
 

7 Fornecedores 
 

As contas a pagar aos fornecedores representam obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal das atividades da Entidade. 
 

 2021  2020 

 
 

 
 

Prestação de Serviços  114.347    97.100  

Projetos  74.793    -  

Outros  69.779    26.182  

 
 

 
 

  258.919    123.282  
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8 Obrigações sociais 

 
Obrigações sociais registram, principalmente, encargos incidentes sobre a folha de pagamento e férias dos 
funcionários. 
 
 2021  2020 

    
Salários a pagar 14.081  17.977 

Contribuições sociais a recolher 28.844  35.839 

Provisão de férias e 13º salário 33.581  28.232 
    
 76.506  82.048 

 
9 Demais passivos circulantes 

 
 2021  2020 

 
 

 
 

Convênio Fundação Konrad Adenauer (i) 201  53 

Convênio Banco Interamericano de Desenvolvimento (ii) 362.624  127.573 
  

 
 

 362.825  127.626 

 
(i) A Entidade possui convênio vigente com a Fundação Konrad Adenauer. Parceiros há mais de 10 anos, o CEBRI e 

a Fundação Konrad Adenauer (“KAS”) promovem iniciativas que contribuem para a produção de conhecimento 
especializado nas áreas onde se encontram os principais desafios do país. Ao longo dos anos, o trabalho conjunto 
resultou em workshops, seminários, publicações, entrevistas e livros focados em temas fundamentais das relações 
internacionais. 
 
Em 2021, com apoio da KAS, o CEBRI desenvolveu o projeto "Realinhamentos Políticos e Econômicos Globais: 
Implicações para o Brasil", com o objetivo de aprofundar o debate sobre o que poderá vir a ser o multilateralismo 
do século XXI. Considerando as novas agendas e desafios, foi analisada a conjuntura internacional através de 
fatos recentes que produzem amplas externalidades internacionais: a eleição norte-americana, o conflito EUA-
China, o renovado interesse pelo multilateralismo como política, novas dinâmicas comerciais e industriais, 
tecnologia, assim como o avanço considerável da agenda climática. Além disso, as análises se empenham em 
investigar qual seria a posição do Brasil, uma potência emergente, nesse novo cenário moldado por novos 
princípios. Nesse sentido, foram realizados oito eventos abertos ao público, quatro policy papers e quatro 
conversas estruturadas. 

Como resultado, as conclusões do projeto foram organizadas em um livro bilíngue, com os seguintes textos: 

1) Transição de poder e disputas hegemônicas entre EUA e China: implicações para o desenho de organizações 
multilaterais de Maria Regina Soares de Lima e Carlos R. S. Milani 
2) Rumos do sistema multilateral de comércio de Lia Baker Valls Pereira 
3) A inovação tecnológica e a economia digital. Uma “Nova” Economia Política de Estratégias de Inovação 
Tecnológica no Mundo Pós-Pandêmico? de Caetano C. R. Penna 
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4) Antropoceno como conceito e diagnóstico: implicações para o multilateralismo e na perspectiva do Brasil 
de Carlos R. S. Milani 
5) Conversas Estruturadas Eixo I - Realinhamentos globais e formulação da política externa: espaços nacionais, 
regionais e inserção global 
6) Conversas Estruturadas Eixo II - O comércio e as transformações na economia política internacional 
7) Conversas Estruturadas Eixo III - A inovação tecnológica e a economia digital 
8) Conversas Estruturadas Eixo IV - Crises do antropoceno, sustentabilidade, saúde global e a formação de 
consensos para políticas multilaterais 
 

(ii) O Programa de Transição Energética foi desenvolvido por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) 
e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O objetivo do Programa é desenvolver cenários energéticos de longo 
prazo, com base em um fórum independente de partes interessadas para informar efetivamente formuladores de 
políticas públicas. 

A metodologia de trabalho do Programa prevê a realização de 3 ciclos: Diagnóstico, Convergência e Cenários. O 
primeiro ciclo, implementado entre fevereiro e dezembro de 2021, integrou uma análise das principais tendências 
e incertezas críticas da transição através de uma série de debates abertos ao público e da elaboração de um 
Whitepaper. O segundo ciclo teve lugar entre dezembro de 2021 e março de 2022, com a organização de eventos 
fechados com as principais empresas e associações do setor e a caracterização dos cenários e das incertezas 
críticas. O último ciclo prevê a elaboração dos cenários de transição energética e das narrativas.  

O Projeto tem duração de 20 meses, de janeiro de 2021 a agosto de 2022. O custo estimado do Programa é o 
equivalente a US$ 152.136,00 (cento e cinquenta e dois mil cento e trinta e seis dólares), sendo o BID 
responsável pelo aporte de US$ 100.000 ao longo do Projeto. Para o desenvolvimento dos ciclos 1 e 2 do projeto, 
o BID fez dois desembolsos, sendo o primeiro de US$ 24.860,00 em dezembro de 2020, e o segundo, de US$ 
68.280,00, em dezembro de 2021. O projeto também prevê uma contribuição financeira por parte dos 
patrocinadores do Programa, de US$25.000 para cada patrocinador. 

10 Patrimônio líquido 
 

(a) Patrimônio social 
 
O Patrimônio social em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 870.809. 
 

(b) Superávit 
 
O superávit pode ser transferido para o fundo patrimonial mediante a aprovação do Conselho Curador. O superávit 
do exercício foi de R$ 1.363.554 (superávit de R$ 1.048.987 em 2020). 
 

11 Aspectos relacionados a impostos e contribuições 
 

(a) Imposto de renda e contribuição social 
 
O CEBRI tem isenção do imposto de renda e contribuição social sobre o superávit em conformidade com o artigo 
15 da Lei 9.532/97. 
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(b) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

 
O CEBRI, conforme determina a legislação em vigor, está sujeito à apuração do PIS com base na folha de salários 
à alíquota de 1%. 
 
O CEBRI é isento da COFINS, pois conforme a Legislação em vigor, a incidência deste tributo não se aplica às 
receitas oriundas das atividades estatutárias. 
 

(c) Contribuição previdenciária ao INSS - quota patronal 
 
O CEBRI, conforme determina a legislação em vigor, está sujeito ao recolhimento de contribuição previdenciária 
ao INSS - quota patronal. 
 

12 Contribuições, doações e participações em convênios 
 

Nos termos do estatuto social, as doações são recebidas por meio de depósitos identificados em conta corrente 
bancária exclusiva no Banco Itaú S.A. em nome da Entidade. Os doadores são pessoas físicas e entidades 
jurídicas identificadas e legalmente constituídas no Brasil e no exterior, para as quais são emitidos recibos de 
doação conforme previsto pela legislação vigente. Não são aceitas doações em dinheiro e/ou numerário de outra 
forma. A seguir, a constituição das doações recebidas. 
 

Montante das Doações  2021  2020 
  

 
 

 Pessoa Física  175.628  137.484 

 Pessoa Jurídica  4.284.701  3.671.752 
  

 
 

Total  4.460.329  3.809.236 

    

    
Origem das Doações 2021  2020 
  

 
 

Nacionais  4.194.415  3.572.558 

Internacionais  265.914  236.678 
  

 
 

Total 4.460.329  3.809.236 

 
13 Receitas financeiras 

 
As Receitas financeiras do CEBRI se referem a rendimentos de aplicações em CDB e fundos de investimentos. Os 
rendimentos totalizaram em 2021 R$ 166.941 (R$ 5.883 em 2020). 
 

14 Cursos 
 
As receitas são provenientes da venda de cursos, conforme previsto no estatuto da Entidade, com destaque para 
o curso "História da Diplomacia Brasileira - Do Império ao Século XXI", que contou com aulas ao vivo ministradas  
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por acadêmicos, embaixadores e ex-ministros, tendo a adesão de cerca de 1.600 inscritos de 27 países e de todos 
os estados brasileiros, além do Distrito Federal. 
 
Para cumprir com sua responsabilidade social, participantes receberam bolsas parciais e integrais, entre menores 
de 25 anos e mulheres estudantes, e 10% da receita do curso foi doada ao Movimento União Rio para a compra 
de 500 cestas básicas em apoio às famílias mais afetadas pelos impactos econômicos e sociais da pandemia do 
COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro. Também foram distribuídas gratuidades para parceiros e integrantes da 
rede CEBRI. 
 

15 Gratuidades recebidas e trabalho voluntário 
 
Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem 
finalidade de lucros, o CEBRI identificou e mensurou todo o valor de gratuidade e trabalho voluntário por ele 
recebido durante os exercícios de 2021 e de 2020. 
 
Os valores de gratuidade e trabalho voluntário foram reconhecidos com base em valores de mercado 
correspondentes a cada um dos serviços recebidos e estão assim sumarizados: 
 

 2021  2020 

  
  

Trabalho voluntário (i) 6.130.593  9.567.915 

Remuneração dos Conselheiros (ii) 1.453.496  2.143.440 

Serviços de auditoria (iii) 137.968  125.357 

Serviços de advocacia (iv) 82.192  50.058 
    

 7.804.249  11.886.770 

 
Foi identificada a importância de R$ 7.804.249 (R$ 11.886.770 em 2020) recebida a título de Gratuidades 
recebidas e trabalho voluntário, sendo este valor apurado, como dito acima, conforme a média normalmente aceita 
pelo mercado. Os serviços gratuitos compreendem, em sua maioria, participações dadas, serviços de auditoria e 
honorários advocatícios. 
 
(i) A contabilidade do trabalho voluntário baseou-se no número de participações nos eventos realizados pelo 
CEBRI. Ao longo de 2021 foram realizados 127 eventos (135 em 2020), totalizando 3.357 participações (4.830 em 
2020), as quais foram divididas pela origem de quem as ministrou, conforme demonstrado a seguir: 
 

▪ Professores: 995 participações (1.245 em 2020); 
▪ Ministros de estado: 48 participações (86 em 2020); 
▪ Embaixadores: 181 participações (391 em 2020); 
▪ C.E.O: 2.133 participações (3.108 em 2020); 
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Os valores atribuídos às categorias mencionadas acima foram: 
 

▪ R$ 965 (R$ 947 em 2020) para professores, totalizando R$ 960.175 (R$ 1.179.015 em 2020); 
▪ R$ 2.189 (R$ 2.340 em 2020) para Ministros de Estado, CEO’s e Embaixadores, totalizando R$ 5.170.418 

(R$ 8.388.900 em 2020); 
 
 
Em busca de uma melhor prática e transparência, a metodologia aplicada para mensurar o custo da participação 
dos voluntários vem sendo aprimorada a cada ano, desde a sua implementação em 2011. A atuação dos 
Membros dos Conselhos, CEO e Ministros foi baseada na tabela divulgada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa) na Categoria Conselho de Administração, e a dos professores, na tabela da Federação 
de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior - Proifes - Categoria magistério superior 
com doutorado. 
 
(ii) A remuneração dos conselheiros foi baseada no número de aparições em 113 eventos R$ 1.326.534 (115 
eventos em 2020 - R$ 1.928.160) e 8 reuniões do comitê executivo R$ 126.962 (12 reuniões em 2020 - R$ 
215.280). 
 
(iii) Atribuímos, também, os valores de R$ 137.968 (R$ 125.357 em 2020) para os serviços de auditoria, com base 
no contrato celebrado entre as partes. 
 
(iv) Em relação aos serviços de advocacia, foram consideradas 8 consultas concedidas ao longo do ano de 2021, 
(6 em 2020) totalizando R$ 82.192 (R$ 50.058 em 2020) para os serviços de Consultoria jurídica. Levou-se em 
consideração a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, assim como em 2020. 
 
Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, em 2021 e em 
2020, como receita e despesa operacional na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no 
superávit do exercício. 
 
Ressaltamos ainda, que nenhum dos membros do Conselho Curador e da administração recebe honorários por 
vedação expressa no estatuto da Entidade. 
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16 Custos e despesas operacionais  
 

 2021  2020 
    

Projetos (i) 1.005.302  804.681 

Prestação de serviços (ii) 1.687.217  1.006.681 

Aluguel e encargos da locação (iii) 216.000  130.500 

Pessoal 249.940  362.020 

Trabalho voluntário (recebido em gratuidade) (Nota 15) 7.804.249  11.886.770 

Tributárias 139.344  146.944 

Comunicação e publicações 94.243  73.862 

Telefonia e internet 66.761  31.158 

Eventos Cebri 42.797  21.886 

Depreciação 30.065  30.475 

Material de uso e consumo 28.975  11.415 

Viagens e estadias 9.817  17.469 

Financeiras 4.250  7.541 

Outras 112.446  121.500 
    

Total 11.491.406  14.652.902 

 
(i) O aumento dos custos dos projetos está relacionado à intensificação das atividades e produção de conteúdo dos 

núcleos temáticos e ao maior volume de serviços contratados para atender aos 23 projetos e eventos patrocinados 
realizados em 2021 (18 em 2020). 
 

(ii) A expansão do CEBRI em 2021 e a retomada das atividades presenciais ocasionaram um aumento das despesas 
gerais com prestação de serviços. 
 

(iii) Em 2020, foi negociado um desconto sobre o valor do aluguel da sede, em decorrência dos impactos da crise 
econômica associada a COVID-19. A partir de janeiro de 2021, foi retomada a cobrança do valor integral do 
aluguel, conforme previsto em aditivo contratual. 
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