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Parecer dos auditores independentes 
 
Aos 
Administradores do 
WWF-Brasil  
Brasília - DF 
 
1. Examinamos o balanço patrimonial do WWF-Brasil levantado em 31 de dezembro de 2008 e 

as respectivas demonstrações do superávit, da mutação do patrimônio social e do fluxo de 
caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de 
sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis. 

 
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Entidade; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do WWF-Brasil em 31 de 
dezembro de 2008, o superávit de suas operações, a mutação de seu patrimônio social e o 
fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

 
4. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, 

compreendendo o balanço patrimonial e as demonstrações do superávit e das mutações do 
patrimônio social, apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso 
parecer sem ressalva foi emitido em  29 de fevereiro de 2008.  

 
5. A Entidade optou por apresentar a demonstração do fluxo de caixa referente ao exercício de 

2007 para fins de comparação.  Essa demonstração não foi examinada por nós nem por outros 
auditores independentes. 

 
4 de março de 2009 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6-F-DF 
 
 
 
 
Marcelo José de Aquino 
Contador CRC 1SP183836/O-6-S-DF 
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KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira 
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afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. 
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WWF-Brasil

Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2008 2007 Passivo Nota 2008 2007

Circulante Circulante
Caixa e bancos 4 1.462 2.678 Compromissos com terceiros a realizar 322 248
Aplicações financeiras 5 10.822 9.085 Adiantamentos para projetos a executar 8 4.978 8.144
Créditos a receber de doadores 6 494 2.093 Obrigações trabalhistas 1.358 916
Adiantamentos diversos 611 370 Outras contas a pagar 392 356
Estoques 71 53 Provisão de projeto de conservação 16 f 102 144

13.460 14.279 7.152 9.808

Não circulante Não circulante
Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

Créditos e valores 16 e 1.191 587 Obrigação com a rede WWF 158 158
Obrigações - Membership 16 e 1.743 1.018

Imobilizado líquido 7 1.488 1.193
Intangível 182 203 1.901 1.176

Patrimônio social
Patrimônio social 5.278 4.308
Superávit do exercício 1.990 970

7.268 5.278

16.321 16.262 16.321 16.262

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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WWF-Brasil

Demonstrações do superávit dos exercícios

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais)

Nota 2008 2007

Receita de doações vinculadas a projetos 9 24.196    32.883    

Contribuições da família WWF 19.587    27.925    
Doações de empresas 52           115         
Agências Bi e Multilaterais 4.354      4.758      
Órgãos governamentais 203         85           

Receita de doações institucionais 891         380         

Doações individuais e afiliações 891         380         

Receita de vendas 43           18           

Venda de produtos 50           29           
Deduções e impostos sobre vendas (7)            (11)          

Receita de royalties 139         37           

Parcerias e clube corporativo 16 g 601         888         

Outras receitas 1.219      883         

Total das receitas 27.089    35.089    

Despesas operacionais 10 (25.889)   (33.923)   

Custos de investimentos em projetos 10 (11.321)   (21.612)   
Despesas de pessoal 12 (10.227)   (8.151)     
Despesas com ocupação e conservação de imóveis 14 (1.654)     (1.388)     
Despesas com viagens (1.292)     (1.078)     
Despesas gerais 14 (1.146)     (1.444)     
Despesas tributárias (249)        (250)        

Resultado financeiro 11 723         (276)        

Receitas financeiras 1.869      2.512      
Despesas financeiras (1.146)     (2.788)     

Outras receitas 67           80           

Superávit do exercício 1.990      970         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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WWF-Brasil

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais)

Superávit
Patrimônio (déficit)

 social acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2006 5.683         (1.375)       4.308  

Incorporação do déficit ao patrimônio social (1.375)        1.375        -          

Superávit do exercício -                 970           970     

Saldos em 31 de dezembro de 2007 4.308         970           5.278  

Incorporação do superávit ao patrimônio social 970            (970)          -          

Superávit do exercício -                 1.990        1.990  

Saldos em 31 de dezembro de 2008 5.278         1.990        7.268  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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WWF-Brasil

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de Reais)

Exercícios findos 

2008 2007

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Valores recebidos de clientes 746 358
Valores recebidos de doações para projetos da rede WWF 22.279 33.375
Outras doações 834 1.091
Valores recebidos Projeto GMI 725 1.018
Valores recebidos DEVELOP 571 689
Devoluções diversas 711 365
Outros recebimentos líquidos 1.842 687

Valores pagos a fornecedores e terceiros (16.518) (25.898)
Valores pagos a funcionários (4.857) (4.044)
Valores pagos como encargos e/ou benefícios de pessoal (1.000) (798)
Adiantamentos diversos (1.196) (909)
Tributos (2.733) (1.819)
Desembolsos para os caixas (327) (301)
Royalties
Outros pagamentos líquidos (602) (1.186)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 475 2.360

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras
Resgate aplicações financeiras
Rendimentos 923 433
Outros aplicações (32) (712)
Compras de imobilizado (845) (571)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos  46 (900)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades 521 1.460

Demonstração do aumento nas disponibilidades
No início do exercício 11.763 10.303
No fim do exercício 12.284 11.763

Aumento nas disponibilidades 521 1.460

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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WWF-Brasil 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 
 
(Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma) 
 
 
 
 
 

1 Contexto operacional 
 
O WWF é uma organização sem fins lucrativos, iniciou suas atividades no Brasil em julho de 
1988 como um escritório do WWF Estados Unidos e faz parte de uma das maiores redes 
mundiais para conservação da natureza. 
 
Conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de agosto de 1996, a 
Associação WWF-Brasil passou a ser denominada WWF-Brasil, na condição de organização 
nacional autônoma. 
 
O WWF-Brasil adota como princípios: 
 
i. A conciliação entre o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza; 

 
ii. O respeito aos interesses das populações tradicionais, conforme definidas em lei, 

eventualmente ligadas às áreas onde trabalha; 
 

iii. O respeito aos direitos humanos; 
 

iv. O repúdio aos preconceitos e às discriminações de qualquer natureza, conforme definidos em 
lei; 
 

v. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência; e 
 

vi. O respeito à Constituição Federal Brasileira, unidade e soberania do Brasil. 
 
O WWF-Brasil também tem por objetivo social o apoio ao desenvolvimento sustentável e a 
conservação do meio ambiente por meio de: 
 
i. Fomento do uso sustentável dos recursos naturais, para promover os desenvolvimentos 

econômico e social; 
 

ii. Estímulo à redução da poluição e do desperdício de recursos; 
 
iii. Arrecadação, administração e desembolso de fundos através de entidades qualificadas ou 

indivíduos para a conservação do ambiente natural, incluindo fauna, flora, paisagem, água, 
solo, ar e outros recursos naturais, com particular ênfase na manutenção dos processos 
ecológicos essenciais e dos sistemas de suporte à vida, na preservação da genética e na 
garantia de que a utilização de espécies ou ecossistemas seja sustentável; 
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iv. Promoção de atividades de conservação e projetos, inclusive pesquisas e intercâmbio de 
pesquisadores, especialistas, estudantes e outros, especialmente das áreas menos 
desenvolvidas; 
 

v. Interação com a Rede WWF nos aspectos programáticos, orçamentários e na representação 
dos interesses brasileiros; 
 

vi. Promoção da conscientização da população para a necessidade de conservar a natureza; 
 

vii. Estímulo, reconhecimento e valorização das iniciativas que visem ao desenvolvimento 
sustentável; 
 

viii. Promoção de atividades de educação ambiental e do fortalecimento da capacitação 
institucional das organizações não governamentais, que permitam à Entidade gerir 
sustentavelmente os recursos naturais em que se apóia a vida; e 
 

ix. Desenvolvimento de atividades de pesquisa e projetos que sustentem iniciativas privadas ou 
governamentais no intuito de conservar a natureza. 

 
WWF - Fundo Mundial para a Natureza 
 
A Rede WWF é uma das maiores redes de organizações conservacionistas não governamentais 
do mundo. Fundada em 1961, na Suíça, onde fica sua secretaria geral, a Rede WWF conta em 31 
de dezembro de 2008 com mais de cinco milhões de apoiadores, entre afiliados, doadores e 
voluntários, e opera mais de 2.000 projetos ambientais em todo o mundo. 
 
O WWF-Brasil é uma organização não governamental brasileira dedicada à conservação da 
natureza com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da 
biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de 
hoje e das futuras gerações.  
 
Além de destinar recursos para projetos, o WWF-Brasil proporciona assessoria técnica e 
treinamento. Para tanto, possui equipes multidisciplinares atuando em áreas como ciências da 
conservação, florestas tropicais, água doce e outros. Conta, ainda, com especialistas em educação 
ambiental, tratados internacionais e resolução de conflitos ambientais. 
 
O WWF-Brasil possui, em dezembro de 2008, 5.018 afiliados ativos (em 31 de dezembro de 
2007, 2.982 afiliados). 
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2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e regras estabelecidas na NBCT 10 e Resolução CFC nº 877/00. 
 
A Lei nº 11.638, publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007, alterou 
diversos dispositivos da Lei nº 6.404 (Sociedades por Ações) e estabeleceu novos procedimentos 
contábeis. Ao longo do exercício de 2008, foram emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) diversos pronunciamentos contábeis. Essas alterações entraram em vigor em 1º 
de janeiro de 2008.  
 
Conforme Resolução nº 1.159/09, emitida em 4 de março de 2009 pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, as entidades sem fins lucrativos deveriam observar as Normas Brasileiras de 
Contabilidade específicas para tais entidades. 
 
O WWF Brasil, com o objetivo de adotar as melhores práticas contábeis, seguiu os 
pronunciamentos contábeis emitidos em 2008 pelo CPC. Os impactos foram: 
 
 Reclassificação dos ativos referentes a softwares anteriormente registrados como Imobilizado 

para Ativo intangível. Em decorrência da alteração, os saldos referentes a 2007 foram 
reclassificados para permitir a comparação com as demonstrações contábeis de 2008. A 
reclassificação efetuada não teve impacto no superávit nem no patrimônio social de 2007. 

 
 Apresentação do Fluxo de Caixa Direto em substituição à Demonstração de Origens e 

Aplicações de Recursos. 
 
 

3 Principais diretrizes contábeis adotadas 
 
a. Apuração do superávit 

 
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e observa os 
seguintes aspectos: 
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Reconhecimento da receita 
 
A receita das contribuições dos doadores é reconhecida na aplicação dos recursos nos 
projetos. Doações recebidas e ainda não aplicadas em projetos são registradas como 
“Adiantamentos para projetos a executar”. As receitas de doações institucionais, bem como 
da venda de produtos, não são vinculadas a projetos e o reconhecimento contábil ocorre no 
momento do recebimento. 
 
Reconhecimento das despesas administrativas e com projetos  
 
As despesas com projetos são reconhecidas em consonância com o cronograma orçamentário 
previsto em contrato ou pela Administração em contrapartida da rubrica “Compromissos com 
terceiros a realizar”. O desembolso financeiro é monitorado para seguir esse cronograma 
orçamentário. As despesas administrativas são reconhecidas pelo regime de competência. 
 

b. Estimativas contábeis 
 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, entre outras. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 
em razão de incertezas inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente. 
 

c. Aplicações financeiras 
 
São representadas por aplicações de curto prazo efetuadas no País e no exterior. Estão 
acrescidas dos rendimentos e da variação cambial por competência até a data dos balanços e 
estão classificadas como “para negociação”.  
 

d. Imobilizado 
 
Demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação, a qual é calculada pelo 
método linear às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 7. 
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e. Adiantamentos para projetos a executar 
 

Representam a obrigação do WWF-Brasil de aplicar recursos recebidos em projetos 
patrocinados por doadores. Trimestralmente é elaborada a prestação de contas para 
comprovação da aplicação dos recursos nos respectivos projetos. Caso ocorra uma sobra de 
recursos, esta poderá ser direcionada a outro projeto ou devolvida ao próprio doador. A 
Administração estabelece acordo com doadores estrangeiros referentes ao critério de 
prestação de contas e de definição de taxas de câmbio a serem utilizadas na conversão das 
despesas incorridas e no fechamento do projeto. 
 

f. Outras obrigações 
 

Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. 
 

g. Impostos e contribuições 
 

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza da isenção de impostos e contribuições 
incidentes sobre seu resultado e receitas. 

 
 

4 Caixa e bancos 
 

Referem-se, substancialmente, a saldos mantidos em conta-corrente sem remunerações em 
instituições financeiras no País e no exterior, conforme demonstrado a seguir: 
 

Descrição 2008 2007 
   

Caixa 23 23 
Banco do Brasil - Brasil 495 493 
Citibank - Brasil 455 1.765 
Banco Safra-Luxemburgo 208 65 
Citibank - Washington, Estados Unidos 155 294 
Banco Real 56 6 
Banco Bradesco 34 1 
Banco Itaú 15 27 
Banco HSBC 14 4 
Unibanco       7        - 

   

Total 1.462 2.678 
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5 Aplicações financeiras 
 
O saldo das aplicações financeiras está representado por: 
 

 2008 2007 
   

Investimentos:   
No País 10.410 8.777 
No exterior     412    308 

   

Total 10.822 9.085 
 
A Administração adota uma política de gerenciamento de caixa que aplica os recursos 
disponíveis no País em fundos de investimentos financeiros com prazos médios de resgate em 
curto prazo. 
 
Os recursos no País estão aplicados em fundos de investimentos em renda fixa, nos Bancos 
Citibank e HSBC e a rentabilidade está vinculada à variação do CDI. 
 
Os recursos aplicados no exterior estão sujeitos à variação cambial (US$), acrescidos de juros 
médios de 1,5159% em 2008. ( 2,2705% em 2007).  
 
 

6 Créditos a receber de doadores 
 
Referem-se a valores a receber de doadores com contratos assinados por gastos incorridos em 
projetos, cujos montantes ainda não foram recebidos, como segue: 
 

Descrição 2008 2007 
   

WWF-Estados Unidos 238 979 
WWF-Holanda 202 106 
WWF-Internacional 21 146 
WWF-Alemanha  18 316 
WWF-Inglaterra 14 5 
Embaixada Britânica 1 64 
USAID - 458 
Outros     -      19 
   

Total 494 2.093 
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7 Imobilizado 
 

  2008  2007 
       

 

Taxas 
anuais de 

depreciação Custo 
Depreciação 

acumulada Líquido  Líquido 
       

Máquinas e equipamentos 20% 531 237 294  208 
Móveis e utensílios 10% 656 345 311  217 
Computadores e periféricos 20% 1.785 1.085 700  507 
Veículos 20% 452 284 168  242 
Balões dirigíveis 10%      29      14      15      19 
       

Total  3.453 1.965 1.488  1.193 
 
 

8 Adiantamentos para projetos a executar  
 
Referem-se a valores já recebidos dos doadores que não foram aplicados ainda nos respectivos 
projetos e estão representados por: 
 

Descrição 2008 2007 
   

WWF-Inglaterra 1.886 1.362 
WWF-Holanda 1.232 1.577 
WWF-Estados Unidos 1.116 1.848 
WWF-Alemanha 230 - 
Ministério do Meio Ambiente 162 143 
Comunidade Européia 140 263 
WWF-Internacional 91 392 
WWF-Austrália 79 90 
WWF-Itália 1 2.424 
WWF-Suíça - 16 
Embaixada Holandesa - 1 
Outros      41      28 
   

Total 4.978 8.144 
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9 Receitas de doações vinculadas a projetos  
 
A composição é como segue: 
 

Doador 2008 2007 
   

Contribuição da Família WWF:   
     WWF-Estados Unidos 6.277 17.249 
     WWF-Holanda  4.934 4.310 
     WWF-Inglaterra  3.908 3.511 
     WWF-Itália 2.413 1.317 
     WWF-Alemanha 1.397 1.259 
     WWF-Internacional  617 110 
     WWF-Canada 31 - 
     WWF-Austrália 10 8 
     WWF-Suíça  - 129 
     WWF-Finlândia  - 21 
     WWF-UK          -        11 
   

 19.587 27.925 
   

Doações de empresas:   
    IUCN - International Union for Conservation of Nature   57 
    UNIMED  45 
    IT POWER   13 
   UNIMED        52             - 
   

        52        115 
   

Agências bi e multilaterais:   
     USAID  -  United States Agency for International  Development  2.532 3.061 
     Comunidade Européia  1.815 1.581 
     Embaixada Holandesa 5 69 
     Banco Mundial 2         6 
     Embaixada Britânica            -         41 
   

   4.354    4.758 
Órgãos governamentais:   
     Ministério do Meio Ambiente e MA e PDA - Projetos Demonstrativos      203         85 
   

Total 24.196 32.883 
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10 Despesas operacionais por projeto 
 
A composição das despesas por projetos é constituída da seguinte forma: 
 
  2008  2007 
       
  (**) Outras Programas e    
 (*) despesas projetos com    

Projetos Pessoal administrativas terceiros Total  Total 
       
Amazônia 2.187 977 5.167 8.331  19.933 
Administrativo/operacional 2.462 1.191 589 4.242  3.474 
Áreas protegidas da Amazônia 2.498 1.045 2.679 6.222  4.738 
Água Doce 1.100 525 833 2.458  1.775 
Pantanal 675 289 271 1.235  1.255 
Diálogos 352 53 1.329 1.734  1.532 
Mudanças climáticas 454 69 103 626  696 
Mata Atlântica 311 99 153 563  346 
Agricultura 188 80 147 415  121 
Comércio e meio ambiente - - - -  - 
Cerrado - - 2 2  8 
Políticas públicas - - - -  - 
Educação ambiental          -      13        48        61         45 
       
 10.227 4.341 11.321 25.889  33.923 
 
(*) A abertura por tipo de despesa encontra-se na Nota Explicativa nº 12. 
(**) Refere-se a despesas com  ocupação e conservação de imóveis, gerais e tributárias. 
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11 Resultado financeiro 
 
O saldo da rubrica de resultado financeiro é composto conforme segue: 
 

Descrição 2008 2007 
   

Variação cambial passiva (1.021) (2.760) 
Variação cambial ativa 900 2.056 
Rendimentos de aplicações 930 434 
Descontos obtidos 39 22 
Tarifas bancárias (   125) (     28) 
   
Resultado líquido    723 (   276) 
 
 

12 Despesas de pessoal 
 
A composição é como segue: 
 

Descrição 2008 2007 
   

Salários e ordenados 5.757 4.558 
INSS 1.465 1.172 
Provisão de férias e encargos 954 706 
Provisão para 13º salário e encargos 659 527 
Auxílio-alimentação 517 427 
FGTS 473 431 
Assistências médica e odontológica 302 249 
Outros      100      81 
   

Total 10.227 8.151 
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13 Custo de investimentos em projetos  
 

Descrição 2008 2007 
   

FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 1.341 10.010 
ICV - Instituto Centro de Vida 605 799 
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 583 673 
CTA - Centro dos Trabalhadores da Amazônia 521 1315 
CIRAD - Centro de Coop. Inter. em Rech. 470 175 
Kanidé - Associação Defesa Etno Ambiental 444 596 
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas 380 311 
Fundação Djalma Batista 334 365 
Rede Acreana de Mulheres e Homens - RAMH 231 - 
Associação SOS Amazônia 175 857 
Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre 165 - 
As. De Des. da Agroecologia e Economia Solidária da Amazônia  154 66 
Pereira & Beckman Ltda. 140 - 
Instituto EKOS Brasil 130 - 
ABIPTI - Associação Brasileira das Instit. de Pesquisa Tecnológica 128 184 
Instituto de Manejo e Certificação Florestal 124 - 
AGROSUISSE Serviços Técnicos Agropecuários Ltda. 122 - 
Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia  102 59 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João 98 - 
Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás 90 - 
Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 85 - 
LCA - Consultores Ltda. 83 - 
SEMA - Secretaria do Estado do Meio Ambiente 78 209 
IDS - Instituto de Desenvolvimento Social 76 - 
Ação Ecológica Guaporé 65 - 
CAOS - Central de Apoio à Organização Sem Fins Lucrativos 59 108 
Instituto para Manejo e Conservação da Fauna Silvestre 59 - 
Rhama Consultoria Ambiental Ltda. 58 - 
Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia 57 193 
Francisco Pereira Pinto Filho - ME 50 - 
Cooperativa Central de Comercialização Extrat. do Estado 49 - 
Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar 49  
Manacá Avaliação e Monitoramento Socioambiental Ltda. 48 68 
Robson Penellas Amaro 45 - 
Rodrigo Rodrigues de Freitas 43 - 
Augusto César Gomes Nagy 42 - 
Rumo Planejamento e Gestão 41 - 
Teixeira & Associados Auditores Independentes 39 86 
PRICEWATERHOUSECOOPERS International Services Ltda. 36 - 
Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP 35 60 
Josenildo de Souza e Silva 35 - 
Tellus Consultoria Ltda. 34 - 



WWF-Brasil 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
(Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Descrição 2008 2007 
   

RAF & Consultores Associados Ltda. 34 52 
GW Comunicação S.A. 33 - 
Agência Bras. de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação 33 - 
Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social 32 - 
Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências 32 - 
Ecodamata Consultoria e Projetos Ambientais Ltda. 31 - 
Associação de Proprietários de RPPNs de MS 29 - 
Sales Consultoria Ltda. 28 58 
Instituto de Estudo Socioambiental  28 - 
Associação dos Moradores Agroex do Município de Pauini 28 - 
Crossa Macgrath Consultoria Ltda. 28 - 
Silmara de Cássia Luciano 27 - 
Associação Brasileira de Pecuária Orgânica 26 - 
Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários - 409 
Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educacional Prof. Dom Moacyr - 270 
FSC - Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - 267 
MR 3 Comunicação em Radiojornalismo Ltda. - 130 
SEE - Secretaria de Estado de Educação - 123 
FREPESP - Federação das Reservas Ecológicas Particulares de SP - 115 
Instituto Fonte Para o Desenvolvimento Social - 73 
Instituto de Desenvolvimento Social S/C Ltda. - 68 
Marcelo Apel - 68 
Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistema Agroflorestais do AC - 60 
Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal  - 59 
Instituto Arara Azul  - 56 
KPMG Auditores Independentes - 54 
Hélio Yutaka Hara - ME  - 53 
Acqua Consultorias Ambientais - 52 
Instituto Floresta Tropical - 50 
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza - 50 
(*) Outros parceiros   3.429   3.411 
   

Total 11.321 21.612 
 
(*) Valores inferiores a R$ 26 mil e outras despesas de programa. 
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Esta rubrica registra os repasses efetuados pelo WWF-Brasil a terceiros para implementação dos 
programas/projetos e de recursos recebidos de patrocinadores de programas e projetos 
(doadores). Todos os repasses são efetuados em reais e através de depósito bancário nominal ao 
terceiro contratado, seguindo os parâmetros estabelecidos em procedimentos internos do  
WWF-Brasil e também as exigências estabelecidas nos contratos firmados entre o WWF-Brasil e 
os respectivos patrocinadores/doadores. São elaboradas, pelo contratado, prestações de contas 
técnicas e financeiras, visando também a atender às exigências do patrocinador. Ao final de cada 
contrato anual, é elaborada prestação de contas final para comprovação da aplicação dos recursos 
nas respectivas atividades. Caso ocorra uma sobra de recursos, esta deverá ser devolvida ao 
WWF-Brasil ou poderá ser utilizada como adiantamento do contrato seguinte, desde que esteja 
prevista continuidade do trabalho contratado pelo WWF-Brasil. Poderá, também, ser glosado 
algum valor considerado não aceitável conforme cláusulas contratuais e orçamento do contrato.  
 
 

14 Despesas gerais e administrativas 
 
A composição é como segue: 
 

Descrição 2008 2007 
   
Aluguel e energia elétrica 465 475 
Despesas com anuidades (royalties) 236 446 
Despesas gerais 242 291 
Impressos gráficos 62 76 
Depreciação 477 428 
Despesas com comunicação 276 304 
Serviços de terceiros 454 359 
Promoções e marketing 129 202 
Manutenção e conservação de bens    459    251 
   

Total 2.800 2.832 
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15 Recursos recebidos de projetos vs. gastos realizados de projetos em 2008 
 

Doador # Ref. doador Despesas Recebimentos 
    

WWF-Internacional    
    

0024  119  
0026 8F0001.01 144 - 
0028 8W1391.03        59 -  
0029 9Z140101-003    294     294 

    
Total     616     294 

    
WWF-US    

    
0115  - 26 
0120 FR33 131 - 
0128 HR73 81 8 
0134 SB85 145 122 
0135 FS27 1 - 
0136 RB46 37 - 
0137 FS80 7 69 
0139 UD15 50 56 

140 FS99 1 - 
141 UD30 91 7 
143 FT 47 143 157 
144 FT 49 36 39 
145 FT 59 146 177 

5006 FQ05 1.355 - 
5008 FR08 3 423 
5009 FR23 168 846 
5010 FS75 3.390    2.965 
5011 FT 66 A 71    474 1.164 

    
Total  6.259 6.059 

    
WWF-Austrália    

    
0251  10 - 

    
WWF-Canadá    

    
0252 054 31 32 
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Doador # Ref. doador Despesas Recebimentos 
    

WWF-Inglaterra    
    

0378 CC0007 126 140 
0383 SF0088 150 73 
0385 SF0108 38 31 
0386 DE0031 30 - 
0387 DE0033 - - 
0388 8F0001.01 101 - 
0389 FW0043 2.862 3.196 
0390 FW0047 348 363 
0391 SF0127 159 165 
0392 SF0139 51 270 
0393 FW0076 38 185 
0395 FO0165       3        - 

    
Total  3.906 4.423 

    

WWF-Alemanha    
    

0506 515000/51000 1.232 1.546 
0507 515000/51000 6 - 
0508 635000/63000 78 78 
0509 635000/63000 12 12 
0510 651800/6500 62 51 
0511 515000/51000 - 228 
0513 614100/61000        7         - 

    
Total  1.397 1.915 

    

WWF-Holanda    
    

0573 IP1360 219 290 
0574 IP1445 2.279 1.075 
0575 IP1503 1.327 1.446 
0576 IP1575 1.011 1.535 
0577 IP1576 640 - 
0578 IP1613 88 147 
0579 IP1674    191         - 

    
Total  5.755 4.493 

    
WWF-Itália    

    
0600  2.423         - 
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Doador # Ref. doador Despesas Recebimentos 
    

USAID    
    

3045 512-A-00-03-00027 2.532 2.979 
    
    

IMAGEM    
    

8005  2 - 
    

Comunidade 
Européia    

    
9003 ENV/2004/084-415 1.814 1.691 

    
Banco Itaú    

    
9004  4  

    
PDA    
9005 PDA - Mata Atlântica 203 223 

    
Embaixada Britânica    

    
9002 Plano de Energia Sustentável        -       62 

    
IT Power    

    
9008   18 

    
Embaixada Holandesa    

    
9011 Ec3/KNIP-BR-2007-2        5         5 

    
UNIMED    

    
9013  44 18 
9015         8       30 

    
Total       52       48 

    
BANCO REAL    

    
9014  5  
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Doador # Ref. doador Despesas  Recebimentos  
      

WWF-Institucional      
      

0700/0000 Vários Projetos      781            -  
        (2) 

Total  25.815 (1) 22.279  

 
(1) Este montante é a soma do total das despesas adicionado à movimentação do imobilizado (R$ 

717 mil)  ocorrida no ano de 2008 . 
 
(2) Este montante refere-se ao total de recebimentos dos doadores no período de 2008.  
 
 

16 Outras informações 
 

a. Derivativos - A Entidade não possui operações com derivativos. 
 

b. Seguros - A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade.  As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, conseqüentemente não foram 
examinadas por nossos auditores independentes.   

 
c. Contingências - Em 31 de dezembro de 2008, o WWF-Brasil não era réu em nenhuma ação 

judicial. 
 

d. Patrimônio social - O patrimônio social da Entidade é constituído, segundo seu estatuto 
social, datado de 8 de junho de 2005, por bens tangíveis e intangíveis a ela incorporados. De 
acordo com o Estatuto Social, conforme art. 39, em caso de dissolução do WWF-Brasil, seu 
patrimônio remanescente será destinado a entidades de fins não econômicos que, 
preferencialmente, tenham o mesmo objetivo social do WWF-Brasil, a ser pertinentemente 
designada por deliberação dos associados.  

 
e. Em 2007, o WWF-Brasil, com o objetivo de ampliar a captação de recursos com doações e 

afiliações, firmou convênio de parceria financeira com o WWF Internacional para alocação 
de recursos em campanhas de marketing, denominado Global Membership Task Force 
(Iniciativa Global para Captação de Recursos).  
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As metas para aumento de número de afiliados/doadores e aumento de receita proveniente de 
afiliações/doações, são estabelecidas a cada término de ano fiscal para o ano fiscal que se 
iniciará. Neste período é traçada a meta anual e projetado o crescimento para os próximos 
anos. 
 
O montante recebido até 31 de dezembro de 2008 foi de R$ 1.743 e está registrado na rubrica 
“Obrigações com o WWF Internacional - Membership” e as despesas incorridas com o 
projeto, totaliza R$ 1.191 e estão registradas na rubrica “Créditos e valores - Despesas 
Antecipadas”. O convênio prevê, entre outros, os seguintes assuntos: 
 
i. Caso os resultados da campanha não sejam satisfatórios, o WWF-Brasil não precisará 

devolver os recursos e estes serão incorporados ao patrimônio do WWF-Brasil, líquidos 
das despesas incorridas no encerramento do convênio. 

 
ii. Caso os resultados da campanha sejam satisfatórios e o WWF-Brasil consiga atingir o 

número de associados previstos, os recursos financeiros devem ser reembolsados ao 
WWF Internacional, e os custos incorridos deverão ser amortizados imediatamente no 
final do convênio. 

 
Até 31 de dezembro de 2008 as metas não foram atingidas e a expectativa é que ocorra 
apartir de 2010. 

 
f. Provisão de Projetos para Conservação - Referem-se a recursos restritos captados pela 

Superintendência de Relações Corporativas e Marketing para aplicação direta em projetos de 
conservação. 

 
g. Parcerias e Clube Corporativo - O Clube Corporativo é um programa de associação com o 

objetivo de criar uma rede de empresas para se aprofundar e atuar de maneira sustentável, 
apoiando ações e programas de conservação desenvolvidos pelo WWF-Brasil. 

 




