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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras 

Aos conselheiros e aos diretores do  

WWF-Brasil 

Brasília - DF 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras do WWF-Brasil (“Entidade”), que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 

bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 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 WWF-Brasil em 31 de dezembro de 2019, 

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 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 dos auditores 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos 

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior 

O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas 
para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações 
financeiras do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, 
que emitiram relatório em 25 de março de 2019, sem modificação.  
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Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras  

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 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 Administração 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 Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 

tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 

conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 

uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 

sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 

de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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, a razoabilidade das estimativas contábeis e 

as respectivas divulgações feitas pela Administração. 

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 

a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 

continuidade operacional 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 as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com a Administração 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.  

Brasília, 14 de abril de 2020 

KPMG Auditores Independentes  

CRC GO-001203/O-F-GO 

Marcelo José de Aquino 

Contador CRC 1SP183836/O-6 



WWF-Brasil

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018 Passivo Nota 31/12/2019 31/12/2018

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 8.182               7.161               Fornecedores 1.272               739 
Recursos vinculados a projetos 4 31.581             14.395             Adiantamento de projetos a executar 8 31.581             14.395             
Créditos a receber de projetos executados 5 2.414               2.469               Obrigações trabalhistas 10 3.299               2.918               
Outros créditos 6 1.399               859 Obrigação com a sede WWF - Network Service 15.e 536 559 
Estoques 508 217 Outras contas a pagar 11 624 546 

Total do ativo circulante               44.084               25.101 Total do passivo circulante               37.312               19.157 

Não circulante Não circulante
Imobilizado 7 2.596 2.696 Obrigação com a sede WWF - Network Service 15.e 303 494 
Intangível 32 41 Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 15.c - 52

Obrigações GMI 9 2.138 2.094 
Total do ativo não circulante 2.628 2.737 

Total do passivo não circulante 2.441 2.640 

Total do passivo 39.753             21.797             

Patrimônio líquido
Patrimônio social 15.d 6.041 7.333 
Superávit/(Déficit) acumulado 918               (1.292)

Total do patrimônio líquido 6.959 6.041 

Total do ativo 46.712             27.838             Total do passivo e do patrimônio líquido               46.712               27.838 

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

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Nota 2019 2018

Receitas operacionais
Receita vinculadas a projetos 12               60.276               47.347 
Receita institucional                    810                    705 
Receita líquida da venda de produtos e serviços                 1.568                 1.102 
Trabalho voluntário 15.g                    212                      -  
Outras receitas 13                    142                    344 

              63.008               49.498 

Despesas/Receitas operacionais
Despesas com pessoal 14.2             (29.061)             (24.583)
Custos de programas e projetos 14.3             (29.108)             (21.585)
Despesas gerais e administrativas 14.4               (3.264)               (4.222)
Trabalho voluntário 15.g                  (212)                        - 
Outras despesas                  (529)                  (335)
Despesas tributárias                  (908)                  (238)

            (63.082)             (50.963)

Resultado financeiro
Receita financeira 14.5                 1.756                 1.402 
Despesa financeira 14.5                  (764)               (1.228)

                   992                    174 

Superávit/(Déficit) do exercício 918                  (1.292)              

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

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

2019 2018

Superávit/(Déficit) do exercício               918          (1.292)

 Outros componentes do resultado abrangente                   -                    - 

Total do Superávit/(Déficit) abrangente               918          (1.292)

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

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

Patrimônio 
social

Superávit 
acumulado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017                  6.704                629              7.333 

Transferência do superávit ao patrimônio social 629                   (629)             -                    
Déficit do exercício -                    (1.292)                               - 

Saldo em 31 de dezembro de 2018                  7.333            (1.292)              6.041 

Transferência do déficit ao patrimônio social                (1.292)             1.292                      - 
Superávit do exercício                         -                918                 918 

Saldo em 31 de dezembro de 2019                  6.041                918              6.959 

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

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit/(Déficit) do exercício 918            (1.292)        
Provisão (Reversão) para demandas judiciais (2) (153) 
Baixas e perdas de créditos a receber 380            178             
Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível 777            128             
Variação cambial ativa e passiva 31              221             
Amortização 18              40               
Depreciação 636            441             

2.758         (437)           

Variações nos ativos e passivos
(Acréscimo)/Decréscimo em ativos:

Recursos vinculados a projetos (17.186)      (4.669)        
Créditos a receber de projetos (206) 466 
Outros créditos (1.290)        (107) 
Estoques 291            (30) 

Acréscimo/(Decréscimo) em passivos:
Adiantamentos para projetos a executar 17.186       4.669          
Obrigações trabalhistas 381            572             
Obrigações com fornecedores 493            547             
Outros passivos (84) 185 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.343         1.196          

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.313)        (1.284)        
Aquisição de bens do ativo intangível (9) - 

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (1.322)        (1.284)        

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.021         (88)             

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.161         7.249          
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 8.182         7.161          

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.021         (88)             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

- - 

10



WWF-Brasil 
Demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2019       

11 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras  
 
(Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma)  
 

1 Contexto operacional 
O WWF-Brasil - Fundo Mundial para a Natureza (“Entidade”) é uma organização da 
sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos, com o propósito de promover a conservação da 
natureza e o engajamento da sociedade para a causa ambiental dentro do contexto social e 
econômico brasileiro. Constitui-se como associação civil e faz parte da Rede WWF 
internacional. O endereço registrado do escritório da Entidade é CLS 114 Bloco D - 35 - Asa 
Sul, Brasília/DF. 
 
Criado em 1988 e reorganizado em sua atual forma estatutária em 1996, o WWF-Brasil 
iniciou suas atividades no Brasil como um escritório de representação para projetos da 
Rede WWF no país. Desde 30 de agosto de 1996, passou a ser denominado WWF-Brasil, sob 
novo Estatuto Social e na condição de organização nacional autônoma, ou seja, única 
organização responsável por atividades do WWF no Brasil, incluindo a gestão de projetos, 
realização de parcerias, o uso da logomarca mundial e a captação de recursos no país. Além 
disso, integra as instâncias da governança internacional da Rede WWF com assento, voz e 
voto próprios. 
 
O Estatuto define a Missão do WWF-Brasil: “Contribuir para que a sociedade brasileira 
conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e 
com o uso racional dos recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras 
gerações”. Além disso, a organização definiu seus valores: Confiar, Desenvolver, Inovar e 
Transformar. 
 
O WWF-Brasil busca engajar as pessoas para a conservação, e uma das formas de fazer isso 
é por meio do Programa de Afiliados, por meio do qual pessoas se comprometem com doações 
periódicas. Em 31 de dezembro de 2019, o Programa de Afiliados do WWF-Brasil possuía 
2.146 afiliados ativos (1.388 afiliados em 31 de dezembro 2018). 
 
Estatutariamente, o WWF-Brasil adota como princípios institucionais: 
 
i. A conciliação entre o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza. 
ii. O respeito aos interesses das populações tradicionais, conforme definidas em lei, ligadas às 
áreas em que 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. 
vi. O respeito à Constituição Federal Brasileira e demais leis e regras que integram o 
ordenamento jurídico nacional, unidade e soberania do Brasil. 
 
Rede WWF - World Wide Fund For Nature 
 
Formada em 1961, a Rede WWF consolidou-se como uma das mais respeitadas organizações 
independentes da sociedade civil ambientalista. Com secretariado localizado em Genebra, Suíça, 
onde está sediado o WWF-Internacional, a Rede WWF é composta por organizações nacionais 
autônomas, organizações associadas, hubs regionais e unidades de atuação em projetos, em mais 
de 100 países.  
 
A Rede WWF opera como uma espécie de federação de organizações ambientalistas, todas elas 
não governamentais, independentes e sem fins lucrativos, associadas por meio de um acordo 
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voluntário. Há diversos níveis de associação, e o WWF-Brasil encontra-se no mais abrangente 
deles, que é o status de Organização Nacional (NO). O vínculo à Rede WWF não implica perda 
de autonomia local. As organizações associadas compartilham programas, planejamentos e 
estratégias e combinam forças para atuação em nível global. No entanto, não há tomada de 
decisões que se sobreponha ou se imponha ao nível nacional. 
 
As relações no âmbito da Rede WWF são coordenadas pelo WWF-Internacional, que é o 
guardião dos padrões de operação e integração das ações realizadas pelos escritórios. As 
parcerias entre escritórios WWF são definidas em contratos e seguem padrões operacionais e 
práticas, os quais são definidos colaborativamente com os demais escritórios nacionais. 
 
Cabe ao WWF-Brasil a integração entre sua estratégia nacional com a estratégia global, por meio 
da definição de contribuições críticas nacionalmente determinadas às metas globais de impacto 
do WWF. Além disso, há padrões comuns para elaboração, execução e prestação de contas de 
projetos e programas. 
 
Isenções tributárias 
O WWF-Brasil é uma entidade sem fins lucrativos e goza da isenção do imposto incidente sobre 
a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido nos termos do art. 15 da Lei nº 9.532/97. 
Desde 2016, o WWF-Brasil mantém certidão de isenção de ITCMD no Estado de São Paulo, 
por ser entidade ambientalista sem fins lucrativos, em conformidade com a Lei Estadual nº 
10.705, de 28 de dezembro de 2000, e o Decreto SP n° 45.837 de 4 de junho de 2001 — tal 
isenção vem sendo renovada em conformidade com a norma estadual. 
 

2 Políticas contábeis 
 
a) Base para preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC PME”) e  ITG 
2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 14 de abril de 2019. 

 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

 
b) Moeda funcional e moeda de apresentação 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Entidade. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 

 
c) Uso de estimativas e julgamentos 

As demonstrações financeiras são elaboradas com base em avaliações utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são 
fundamentadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado.  Itens significativos sujeitos a estas 
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, provisão para riscos cíveis e trabalhistas, assim como da análise 
de demais riscos para determinação de outras provisões. 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Entidade revisa suas estimativas periodicamente. 
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Os dados não financeiros incluídos nestas demonstrações financeiras, tais como número de 
associados e afiliados e quantidade de projetos, não fazem parte do escopo da auditoria. 

 
d) Base de mensuração 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 
 
e) Principais políticas contábeis 

 
Apuração do resultado 
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e observa 
os seguintes aspectos: 
 
Reconhecimento da receita 
A Entidade possui as seguintes receitas: 

 
a. A receita das contribuições dos doadores é reconhecida de acordo com a aplicação dos 

recursos nos respectivos projetos/doações recebidas e ainda não aplicadas em projetos são 
registradas como “Adiantamentos para projetos a executar”.   

 
b. As receitas de doações institucionais não vinculadas a projeto são reconhecidas quando são 

efetivadas (recebimento). 
 
c. As vendas de produtos são reconhecidas no momento que são efetivadas. 

 
Reconhecimento das despesas administrativas e com projetos 
Os dispêndios decorrentes de contratos com terceiros em projetos são reconhecidos em 
consonância com o cronograma orçamentário previsto em contrato ou pela Administração, em 
despesa com contrapartida da rubrica “Compromissos com terceiros a realizar” no passivo. O 
desembolso financeiro é monitorado para seguir o cronograma orçamentário. As despesas 
administrativas são reconhecidas pelo regime de competência. 

 
Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira 
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços 
patrimoniais.  Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados 
entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são 
reconhecidos como resultado financeiro na demonstração do resultado do exercício. 

 
Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com resgate em até 90 (noventa) dias, risco insignificante de 
mudança de valor justo, e que têm a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimentos em outros fins. 

 
Créditos a receber de projetos executados/Outros créditos 
Incluem créditos a receber da Rede WWF oriundos de gastos incorridos em projetos 
principalmente por conta de viagens, de interesse do doador, não previstos originalmente no 
orçamento, mas que possuem expectativa de realização. Estão registrados também os créditos a 
receber com funcionários, parceiros e fornecedores. A perda estimada com créditos é 
constituída, quando aplicável, com base na avaliação da Administração em montantes 
considerados suficientes para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos. 
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Imobilizado 
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, a qual 
é calculada pelo método linear às taxas de depreciação descritas na Nota Explicativa nº 6. 
 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa do 
ativo (calculado como a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são 
incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
 
Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de depreciação, na 
vida útil ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente 
para refletir as novas expectativas. 

 
Perdas por recuperação de ativos (impairment) 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e se 
o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é reconhecida a perda com a desvalorização 
ajustando o valor contábil líquido ao seu valor recuperável. 

 
Impostos e contribuições 
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, goza da isenção de impostos e contribuições incidentes 
sobre seu resultado e receitas. Tendo em vista tal isenção, a Administração do WWF-Brasil 
concluiu, ao analisar o texto da Lei nº 12.973/2014, que alterou a legislação do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ), que atende a todos os dispositivos da lei no que tange à sua atividade.  

 
Benefícios a funcionários e dirigentes 
A Entidade não mantém planos de pensão e previdência privada a funcionários e dirigentes nem 
benefício algum após a saída da Entidade. 

 
Adiantamentos para projetos a executar 
Representam a obrigação da Entidade 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 ser utilizadas na conversão das despesas incorridas e no fechamento do projeto. 

 
Provisão para demandas judiciais e outras provisões 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito 
provável são apenas divulgados em nota explicativa; ii) provisões para contingências são 
reconhecidas quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de 
perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os avaliados como de risco de 
perdas remotas não são provisionados nem divulgados; iii) obrigações legais são registradas 
como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito; iv) qualquer 
tipo de bonificação, quando elegível, é provisionado. 
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3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2019  2018 
Caixa  1   1 
Banco movimento  1.195  680 
Aplicações financeiras 6.986  6.480 

 
 

8.182  
 

7.161 
 

Em 31 de dezembro de 2019, caixa e equivalentes de caixa são compostos por caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo, os quais são registrados pelos valores de 
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu 
valor de mercado ou de realização. Esses recursos são institucionais, não havendo restrições para 
uso. 
 
A Entidade mantém conta de aplicação financeira em Certificados de Depósitos Bancários 
(CDBs) com remuneração média entre 91% e 93% em 2019 (média entre 91% e 97% em 2018) 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e liquidez imediata. 
 
A análise de sensibilidade e gestão de risco desses ativos está apresentada na Nota Explicativa n° 
16. 

 
 

4 Recursos vinculados a projetos 
As contas correntes e de aplicações são controladas individualmente por meio de contas bancárias 
específicas. Referem-se a recursos recebidos dos convênios para utilização futura em projetos 
conveniados com a Entidade, os quais têm sua destinação estabelecida em contratos (Nota 
Explicativa n° 8). 

 
Segue a segregação da conta caixa de recursos vinculados: 

 

 2019  2018 
Banco movimento 306  300 
Aplicações financeiras 31.275  14.095 

 
 

31.581  
 

14.395 
 

Os ativos financeiros são de alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor. Os 
rendimentos auferidos até a data do balanço são apropriados ao resultado do exercício. Os 
recursos restritos estão sujeitos às aplicações específicas e definidas pelo doador. As contas de 
aplicações financeiras vinculadas a projetos possuem remuneração média de 91% a 93% em 2019 
(média entre 91% a 97% em 2018) do CDI e liquidez imediata. 
 
A análise de sensibilidade e gestão de risco desses ativos está apresentada na Nota Explicativa n° 
16. 
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5 Crédito a receber de projetos executados 
Refere-se a valores a receber de doadores com contratos assinados por gastos incorridos em 
projetos: 

 
 2019               2018  

FUNBIO - Fundo Brasileiro para Biodiversidade 1.224                       -  
WWF-Internacional 326                     88  
IEF - Instituto Estadual de Florestas  215                      -  
WWF-Inglaterra 185                   109  
WWF-México 130  -  
CEPF - Critical Ecosystem Parthership Fund 119                     7  
Outros 65 90 
ICS - Instituto Sociedade e Clima 53                     -  
WWF-Alemanha 40                   365  
WWF-Paraguai 36                     35  
WWF-Estados Unidos                     18                  346 
WWF-Holanda                 3                       -  
WWF-França                 -                   144  
WWF-Colômbia -                     77 
UNEP/PNUMA -                    39 
Fundação Banco do Brasil -              1.169 

 
 

2.414 
  

2.469  
 

6 Outros créditos 

  
 

2019 
 

2018 
Demais contas a receber 209  1 
Créditos a receber - Rede WWF 235  190  
Cauções a resgatar - Fornecedores 115  116  
Adiantamentos de viagens e eventos 141 103  
Adiantamentos a funcionários 77 123  
Impostos a recuperar 3 2  
Adiantamentos - Terceiros e fornecedores 619 324  

 
 

1.399  
 

859  
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7 Imobilizado 
 

7.1 Composição do imobilizado 
 
    2019  2018 

 Taxa de 
depreciação 

anual  

Custo  
Depreciação 

acumulada 
Imobilizado 

líquido 
 Imobilizado 

líquido 

 
Equipamento Tecnologia da Informação 

 
20% 

  
2.124 

 
(1.514) 610 

 
556 

Equipamento de Energia 10%  459 (176) 283  629 
Móveis e Utensílios 10%  735 (375) 360  426 
Equipamento Cine-Fotográfico 10%  466 (250) 216  165 
Equipamentos - Outros 10%  268 (183) 85  105 
Equipamento de Comunicação 20%  502 (243) 259  290 
Veículos - Automotores 20%  380 (208)  172  - 
Benfeitorias Propriedades Terceiros 5%  323 (33)  290  272 
Edificações 4%  117 (13)  104  109 
Equipamento de Ar Condicionado 10%  132 (68)  64  51 
Equipamento de Segurança e Vigilância 10%  12 (4)  8  9 
Telefonia  50%  201 (81) 120  - 
Elevador  10%  28 (3) 25  - 
Veículos - Embarcações 10%  - -  -  84 

   5.747  (3.151) 2.596   
 

2.696  

         
7.2 Movimentação do imobilizado 

 
 Custo Depreciação Líquido 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.119                   (2.138)  1.981 
Adições 1.284 (441)  843 
Baixas (151) 23 (128)  
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.252 (2.556)  2.696 
Adições 1.313 (636) 677 
Baixas (818) 41 (777) 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.747  (3.151) 2.596  

 
 

8 Adiantamentos para projetos a executar 
Referem-se a valores recebidos de doadores (Nota Explicativa n° 4) que não foram 
integralmente aplicados nos respectivos projetos até 31 de dezembro de 2019, com previsão de 
aplicação ao longo de 2019, e estão representados por: 

 
a. Composição do saldo: 

 
Descrição 2019  2018 
WWF-Holanda 12.436  3.834 
WWF-Inglaterra 7.139  2.512 
WWF-Estados Unidos 5.934                1991  
WWF-Alemanha  1.661  49 
WWF-Bélgica 877  - 
WWF-Internacional 621  274 
Fundação Renova 579  304 
AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas 521  205 
Delegação da União Europeia 480  1.008 
IH - Instituto da Humanidade 252  - 
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IEP - Associação para a Educação, a Saúde, a Arte 244  232 
WWF-África do Sul 231  - 
WWF-China 124  - 
WWF-Japão 117  - 
WWF-Suécia 93  - 
WWF-Bolívia 90  102 
Outros Doadores 80  664 
WWF-França 69  - 
Banco do Brasil 19  1507 
Suzano Papel e Celulose S.A. 14  126 
WWF-Holanda/Inglaterra -  542 
FUNBIO - Fundo Brasileiro para Biodiversidade -  408 
IEF - Instituto Estadual de Florestas -  314 
TANAC/TANAGRO -  175 
Unilever do Brasil -  148 

 
 

31.581 
  

14.395 
 

b. Movimentação do saldo: 
 

Saldo em dezembro de 2017 9.726 
Novos adiantamentos 54.072 
Prestações de contas (53.208) 
Ganhos/Perdas com término de projeto/transferência 3.805 
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2018                     14.395  
Novos adiantamentos                     79.042  
Prestações de contas                     (61.776)  
Ganhos/Perdas com término de projeto (80)  
Saldo final em dezembro de 2019                     31.581  

 
 

9 Obrigações - GMI (Iniciativa global para captação de recursos) 
Em 2007, o WWF-Brasil, com o objetivo de ampliar a captação de recursos por meio de doações 
e afiliações nacionais, aderiu à iniciativa então denominada “Global Membership Initiative 
(GMI)” — Iniciativa Global para Captação de Afiliados —, por meio do qual a Rede WWF 
buscava ampliar sua base de apoio à causa ambiental. No âmbito desta iniciativa, foram assinados 
três contratos de empréstimo com o WWF-Internacional para financiar a estruturação de sua área 
de captação e engajamento. Os empréstimos possibilitaram o desenvolvimento organizacional e 
a capacitação do WWF-Brasil nesta área, além da alocação de recursos em campanhas de 
afiliação. 
 
O contrato de empréstimo dispõe de metas para o desenvolvimento do Programa de Afiliação do 
WWF-Brasil, cujo resultado esperado era o aumento da receita irrestrita proveniente de 
afiliações/doações de pessoas físicas. O montante anual concedido como empréstimo apoiou o 
planejamento de atividades, a estruturação de sistemas, a contratação de equipe, o 
desenvolvimento de capacidades e a execução de campanhas.  
 
A receita produzida deveria ser prioritariamente reinvestida no próprio Programa de Afiliação até 
se encontrar o break-even, quando se iniciaria a devolução do empréstimo. O pagamento do 
empréstimo deveria ser calculado de modo a manter a continuidade dos investimentos em mais 
atividades para captação de novas afiliações, sem comprometer a sustentabilidade do programa. 
Os pagamentos só se iniciariam quando a atividade gerasse receita positiva, o que ainda não 
ocorreu. 
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Em 2010, considerando a dificuldade para que o Programa de Afiliados gerasse receita positiva, 
o WWF-Brasil pleiteou com o WWF-Internacional a remissão de parte da dívida, o que foi aceito, 
tendo sido perdoados naquele ano 500 mil euros do montante original, equivalentes no câmbio da 
época a R$ 1.110.  
 
O saldo a pagar no final de 2012 permanecia em R$ 1.864, dos quais R$ 710 (220 mil euros) 
foram novamente perdoados pelo WWF-Internacional durante o ano de 2013. Foi recebido um 
montante total de R$ 2.920 até 31 de dezembro de 2013, o qual foi todo investido em 
conformidade com os contratos e as estratégias combinadas.  
 
Não foram recebidos novos repasses, nem houve a remissão de novos montantes, tampouco foi 
realizado pagamento do empréstimo nos exercícios de 2013 a 2019. O contrato continua em vigor, 
e WWF-Brasil e WWF-Internacional vêm mantendo o diálogo sobre o assunto.  
 
O empréstimo não possui juros nem data de vencimento, sendo impactado apenas pela variação 
cambial incorrida em 2019, conforme movimentação demonstrada abaixo: 
 
 
 
 R$  €$ 

Descrição (Em milhares de Reais)  (Em milhares de Euros) 
    

Saldo em 31/12/2018 2.094  472 
    

Despesa com variação cambial no exercício 44   -  
     

Saldo em 31/12/2019 2.138 472 

 
 

10 Obrigações trabalhistas 
 

 2019  2018 
Salários a pagar                   42   - 
INSS a pagar                  421   403 
FGTS                  316   144 
PIS                    46   24 
Férias e encargos               2.470   2.347 
Outras obrigações 4  - 

  
3.299 

  
2.918 

 

 
 

11 Outras contas a pagar 
 

 2019 2018 
Obrigações fiscais 481 448 
Outros 126 80 
Obrigações da rede WWF-Carbon Neutro (CO2) 17 18 

  
624 

 
546 
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12 Receita vinculada a projetos 
  

2019 
  

2018  

Doações da rede WWF:    

WWF-Holanda 15.209  13.169 
WWF-Inglaterra 13.752  10.802 
WWF-Estados Unidos 7.696  6.272 
WWF-Alemanha 3.233  2.243 
WWF-Internacional 2.110  731 
WWF-França 644  389 
WWF-China 358   -  
WWF-África do Sul 237  - 
WWF-Suécia 202  45 
WWF-México 130   -  
WWF-Bolívia 87  35 
WWF-Suíça 56  286 
WWF-Paraguai 55  31 
WWF-Bélgica 4   -  
WWF-Japão -   -  
WWF-Colômbia  -   231 

 43.773  34.234 
Doações de empresas:    
FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade 4.079  1.235 
Banco do Brasil 1.488  1.417 
AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas 684  1.043 
CELPE – Companhia Energética de Pernambuco 658  412 
IEP - Associação para a Educação, a Saúde, a Arte 513  969 
Suzano Papel e Celulose S.A.  474  145 
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte 

203 
 

228 

TANAC/TANAGRO 175  236 
IH - Instituto da Humanidade 167   -  
Unilever do Brasil 148  156 
Instituto Iberdrola Brasil 140  - 
ICS - Instituto Sociedade e Clima 108  - 
COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia 

37 
 

 -  

Rabobank Partnership 9  69 
Google Brasil Internet Ltda.  -   279 
CI-Conservation Internacional do Brasil  -   59 

 8.883  6.248 
Fundações públicas:    

Fundação Banco do Brasil 1.157  2.671 
 1.157  2.671 

Fundações privadas:    
Fundação Renova 1.065  552 
CEPF - Critical Ecosystem Parthership Fund 873  473 
OAK Foundation  -   83 

 1.938  1.109 



WWF-Brasil 
Demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2019       

21 
 

Órgãos governamentais:    
BNDES - Fundo Amazônia   -   12 

 -  11 
Agências bi e multilaterais:    
Delegação da União Europeia 4.281  2.412 

 4.281  2.411 
Doações privadas    
Doador privado 244  662 

 244  662 

 60.276 
  

47.347 
 

13 Outras receitas 
 

 2019 2018 
Venda de imobilizado 11  11 
Reversão de perdas estimadas 67  27 
Reversão de provisão de contingência -  153 
Doações de ativo -  59 
Outras receitas (recuperação de despesas) 64  94 

  
142 

  
344 

14 Despesas alocadas por projeto 
 
14.1  Composição por projetos 
 

       2019  2018 

Projetos 
Despesas 

com 
pessoal 

Despesas  
gerais e 

administrativas 

Custos de 
programas e 
projetos com 

terceiros 

Total  Total 

Amazônia (3.965)                        - (6.827) (10.792)  (7.937) 
Cerrado/Pantanal (3.538)                        -  (5.898) (9.436)  (7.815) 
Agricultura (4.651)                        -  (2.912) (7.563)  (4.789) 
Pro Espécie - GEF (1.328)                        -  (2.634) (3.962)  (1.134) 
Develop (1.058) - (1.588) (2.646)  (2.862) 
Mudanças Climáticas (1.711) -  (928) (2.639)  (2.371) 
Mata Atlântica (988)                         -  (1.582) (2.570)  (2.374) 
Programa Água Brasil-PAB (780)                         -  (1.454) (2.234)  (3.818) 
Iniciativa Florestas (1.019)                         -  (1.098) (2.117)  (2.265) 
Políticas Públicas (1.384)                         -  (643) (2.027)  (2.169) 
Ciência Aplicada à Conservação-LEP (245)                        -  (1.028) (1.273)  (1.165) 
Marinho (497)                         -  (665) (1.162)  (1.132) 
Projeto especiais - Renova (737)                         -  (303) (1.040)  (549) 
Fundo Irrestrito-Holanda (289)                         -  (687) (976)  -  
Iniciativa de Água (688)                          -  (191) (879)  (943) 
Fundo Irrestrito-Alemanha (434) -  (358) (792)  -  
Rede WWF (368) -  (66) (434)  (74) 
Finanças p/Sustentab. - -  (47) (47)  (330) 

 (23.680) -  (28.909) (52.589)  (41.727) 

Administrativo/Operacional (5.381) (3.264) (199) (8.844)  (8.664) 
 (29.061) (3.264) (29.108) (61.433)  (50.391) 
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14.2  Despesas com pessoal 
 

 2019  2018 
Salários e ordenados (15.746)  (13.359) 
INSS (3.877)  (3.494) 
FGTS (1.432)  (1.370) 
Provisão de férias e encargos (2.252)  (1.685) 
Provisão para 13º salário e encargos (1.807)  (1.267) 
Auxílio-alimentação (1.481)  (1.330) 
Assistências médica e odontológica (1.757)  (1.539) 
Outros (709)  (542) 

  
(29.061) 

  
(24.586) 

 
14.3  Custo de programa e projetos 
 

 2019  2018 
Consultoria e serviços prestados (9.178)  (7.495) 
Contrato parceria técnica  (8.711)  (5.727) 
Passagens aéreas e hospedagens (4.553)  (2.847) 
Outras (3.153)  (2.703) 
Publicações técnicas (1.963)  (1.501) 
Transportes (938)  (642) 
Alimentação (481)  (489) 
Contrato apoio técnico (131)  (179) 

 (29.108)  (21.583) 
 

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 
doadores e as boas práticas de repasses. No caso dos contratos de Parceria Técnica, o parceiro se 
compromete a apresentar prestações de contas técnicas e financeiras, visando também a atender 
às exigências do doador. Caso ocorra alguma sobra de recursos, esta deverá ser devolvida ao 
WWF-Brasil, ou, mediante acordo prévio com o WWF-Brasil, poderá ser direcionada para 
alguma outra atividade — ou, caso haja continuidade do projeto, poderá ser considerada como 
um adiantamento dos repasses do contrato seguinte. Poderá também ser glosado algum valor 
considerado não aceitável conforme cláusulas contratuais, orçamento do contrato ou a descrição 
do desenvolvimento técnico das atividades, a qual é parte integrante do contrato na forma de um 
Termo de Referência (TDR). 

 
14.4   Despesas gerais e administrativas 

 
 2019  2018 
Serviços de terceiros (1.007)  (1.736) 
Despesas gerais (769)  (959) 
Depreciação e amortização (591)  (481) 
Manutenção e conservação de bens (213)  (346) 
Aluguel, água e luz (552)  (335) 
Promoção e marketing (50)  (264) 
Despesas com comunicação (82)  (101) 

  
(3.264) 

  
(4.222) 
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14.5   Resultado financeiro líquido 

 
  

 
2019 

  
2018 

Receita financeira    
Rendimentos de aplicações               1.281   824  
Variação cambial ativa                  397   495  
Descontos obtidos                    78   83  
 1.756  1.402 
Despesa financeira    
Variação cambial passiva (471)  (821) 
Reembolso de receita financeira de projetos (*) -  (222) 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (287)  (181) 
Juros e multas (6)  (4) 
 (764)  (1.228) 

  
992 

  
174 

 
(*) As receitas financeiras obtidas pela aplicação dos recursos do Projeto Pesca Sustentável (Fundo Amazônia -
BNDES), durante sua execução, foram devolvidas conforme estabelecido no contrato. 
 

15  Outras informações 
 

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

b) Seguros - A Administração da Entidade contrata seguros para cobertura de riscos operacionais 
(incêndio), seguro de veículos da frota, responsabilidade civil geral e riscos diversos 
(multirriscos). Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade apresenta as seguintes apólices e 
coberturas vigentes: 

 
Modalidade Seguradora Valor coberto 
Seguro Predial Liberty Seguros 4.800 
Seguro Auto HDI Seguros 125 
Seguro Responsabilidade Civil Liberty Seguros 10.000 

 
 

c) Provisão para demandas judiciais - Em 2019, o WWF-Brasil liquidou 1 (uma) ação judicial 
trabalhista em que era réu desde 2017 em trâmite no TRT-DF. O valor da sentença foi de R$ 52, que 
já estava provisionado.  

 
A movimentação das provisões no exercício foi: 

 
Saldo em 31 dezembro de 2017                           205  

Reversão de provisão                        (257) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018                             52  

Baixa por realização                           (52) 

Saldo em  31 dezembro de 2019                            -  
 

Causas possíveis: 
Em 31 de dezembro de 2019, o WWF-Brasil era réu em 1 (uma) ação judicial trabalhista em trâmite 
no TRT-DF, em que o autor não compareceu à primeira audiência.  

 



WWF-Brasil 
Demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2019       

24 
 

 

d) Patrimônio social - O patrimônio social da Entidade é constituído, segundo seu Estatuto Social, 
por bens tangíveis e intangíveis a ela incorporados. De acordo com o Estatuto Social, conforme 
art. 46, em caso de dissolução do WWF-Brasil e após o pagamento de eventuais dívidas, 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) Obrigações com a Rede WWF - O WWF-Brasil recolhe anualmente o valor referente à 

participação na Rede WWF, contribuindo para o WWF-Internacional e para o 
desenvolvimento da Rede WWF, denominados Network Services, calculado sobre 
arrecadações de recursos restritos e irrestritos captados diretamente pelo WWF-Brasil. Esta 
provisão é feita no curto e longo prazo, sendo o pagamento realizado anualmente. 

 

Ano fiscal (*) 
Total 

Saldo a pagar 
(**) 

 

Situação Contribuição  

R$   
Ano fiscal 17            210             -   Pago em 2019 
Ano fiscal 18                 318            165   48% pago em 2019 
Ano fiscal 19                 371            371   Prov. 2020 
Ano fiscal 20 303 303  Prov. 2021 

 Total             839    

     
Passivo circulante   

                536 
Passivo não circulante                   303  
                839  

(*) Os anos fiscais seguem o padrão da rede WWF (julho a junho). 
(**) Em 2019, houve a alteração da legislação, passando a incidir IRRF nas remessas de participação na Rede 
situada no exterior. O valor da provisão já inclui o IRRF. 

 
f) Partes relacionadas - A Entidade não remunera seus associados e conselheiros ocupantes de 

cargos nos Conselhos Deliberativo, Consultivo e Fiscal. Em conformidade com a legislação 
civil e tributária para entidades sem fins lucrativos, o WWF-Brasil não distribui entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, dirigentes, empregados, doadores ou terceiros, eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades. A mensuração do trabalho 
voluntário dos associados e conselheiro está divulgada na Nota Explicativa n° 15 g. 
 
Em conformidade com a legislação atualizada para organizações da sociedade civil, o 
dirigente, à frente da Diretoria-Executiva, é remunerado por atuar efetivamente na gestão 
executiva e em conformidade com os requisitos dispostos na legislação aplicável. A 
remuneração e benefícios dos representantes legais operacionais (diretor-executivo, diretores 
e gerentes) do WWF-Brasil totalizou o montante de R$ 1.495 em 31 de dezembro de 2019 
(R$ 1.216 em 2018). 

 
g) Receitas e despesas de trabalho voluntário - Em 2019, o WWF-Brasil passou a mensurar 

o trabalho voluntário aplicado nos projetos desenvolvidos e na gestão da instituição. 
Conforme prevê a Resolução CFC n° 1.409, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem 
Finalidade de Lucros, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação 
de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim, a Entidade realizou o 
levantamento da atuação dos órgãos estatuários de sua Governança que se enquadram como 
trabalho voluntário: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo, 
Conselho Fiscal e comitês. A mensuração do valor levou em consideração o maior valor da 
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hora de trabalho de consultoria que a Entidade utiliza em suas contratações e o tempo de 
duração de cada reunião realizada, totalizando o registro no valor de R$ 212, conforme 
apresentado abaixo:  

 
Reuniões/Eventos Valor 
Assembleia Geral 4 
Conselho Deliberativo 94 
Conselho Fiscal 2 
Conservação Comitê 12 
Engajamento Comitê 8 
Finanças Comitê 15 
Governança Comitê 11 
Nomeações Comitê 4 
Orientador Comitê 27 
Outros/Extras 35 

Total 212 
 

16  Instrumentos financeiros e gestão de risco 
  
a) Classificação por categoria de instrumentos financeiros 

Devido ao ciclo de curto prazo, pressupõe-se que o valor justo dos saldos de caixa e equivalentes 
caixa, investimentos financeiros, contas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores 
estejam próximos aos seus valores contábeis. 

  
Instrumentos financeiros  Classificação 2019  2018 
        
Caixa e aplicações financeiras Custo amortizado 39.763 21.556 
Créditos a receber de terceiros Custo amortizado 2.414  2.469 
Outros créditos Custo amortizado 1.399  859 
Total de ativos financeiros   43.576  24.884 

         
Obrigações com terceiros Custo amortizado 6.033  5.256 
Adiantamento para projetos a executar Custo amortizado 31.581  14.395 
Obrigações - GMI Custo amortizado 2.138  2.094 
Total de passivos financeiros   39.752  21.745 

  
b) Gerenciamento de riscos financeiros 

A Entidade está potencialmente exposta, em virtude de suas aplicações financeiras, ao risco de 
flutuação nas taxas de juros. Não houve, neste exercício, nenhuma alteração substancial na 
exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Entidade, seus objetivos, suas políticas e seus 
processos para gestão desses riscos ou nos métodos utilizados para mensurá-los, a partir de 
exercícios anteriores.  
 
Risco de crédito: 
O WWF-Brasil mantém seus recursos em instituições financeiras renomadas e as contas de 
investimentos em aplicações em CDBs. Dessa forma, a Entidade possui o risco de crédito baixo.  
 
Riscos de liquidez: 
Monitoramos os fluxos de caixa para suprir as demandas operacionais e temos um cronograma 
com os nossos doadores que garantem uma antecipação no recebimento de recursos. A única 
dívida que temos com a própria rede WWF é marcada a mercado e consequentemente está 
considerada no nosso fluxo de caixa. Não temos além da dívida com a rede (GMI) nenhum outro 
tipo de empréstimo ou financiamento. Assim, nosso risco de liquidez é considerado baixo. 
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Risco de taxa de juros: 
As aplicações financeiras da Entidade são indexadas substancialmente a taxas prefixadas e 
atreladas à variação do CDI. 

  
Os cenários de exposição dos instrumentos financeiros (aplicações financeiras) indexados à taxa 
de juros foram montados com base nas curvas apuradas em 31 de dezembro de 2019, averiguando-
se o impacto nas receitas financeiras, para as variáveis de risco CDI, no período de um ano, 
considerando uma elevação e/ou uma redução de 25% e 50% nas variáveis de risco. 

  
Seguem abaixo as premissas para análise de sensibilidade e seu possível impacto: 

 

  Saldo  Cenários projetados 

  contábil em   Cenário  Variação  Variação 

Aplicações financeiras  31/12/2019  provável  de 25%  de 50% 

         
Risco de queda do CDI         

Valor principal              39.763             39.763             39.763             39.763  

Taxa média de 80% do CDI   3,75%  2,81%  1,88% 

Valor da aplicação indexada             40.956             40.658             40.359  

         
Impacto nas aplicações financeiras               1.193                   895                   596  

         
Risco de alta do CDI         

Valor principal              39.763             39.763             39.763             39.763  

Taxa média de 80% CDI 3,75% 4,69% 5,63% 

Valor da aplicação indexada           40.956            41.254            41.552  

Impacto nas aplicações financeiras               1.193               1.491               1.789  

 
 

17 Impactos da COVID-19 
A Administração da Entidade vem acompanhando atentamente as notícias acerca da COVID-19, 
assim como as reações em razão da expectativa de desaquecimento da economia global. 
 
O time do WWF-Brasil foi posto em home-office em meados de março, assim como viagens e 
eventos foram suspensos. Isto já está tendo impacto na execução dos projetos e 
estamos elaborando cenários para quantificar o impacto nos resultados deste ano devido 
à pandemia. No momento, nossa avaliação é que poderemos, com o uso de nossas 
reservas, absorver o impacto financeiro projetado, mesmo em um cenário em que as medidas 
de afastamento social continuem até dezembro deste ano. 
 
Estamos também acompanhando as reações de nossos principais doadores. O único doador que 
se manifestou formalmente até o momento foi a comunidade europeia (CE), que flexibilizou os 
custos previstos para staff, tolerando aumento nestes e aumentou a tolerância com relação aos 
recursos administrativos do projeto, passando para 25% do orçamento total destes, o que é 
bastante significativo, considerando que o orçamento é para três a quatro anos de projeto.   
 
Temos mantido diálogo com os escritórios parceiros da rede WWF. Apesar de ainda não haver 
uma posição formal, entendemos que deverão também flexibilizar os gastos com staff, devido ao 
atraso nos projetos. Estamos também replanejando os projetos e vamos propor mudanças nas 
atividades destes. A rede, de modo geral, também sinalizou uma possível redução de recursos no 
futuro, mas ainda não há grande clareza sobre isso. Considerando que as discussões de novos 
projetos continuam e que nosso pipeline tem um  volume total acima de R$ 80 milhões para 2021, 
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julgamos que conseguiremos nos manter próximos do patamar de R$ 60 milhões, não resultando 
em impacto financeiro significativo para a Entidade. 
 
Nossa preocupação maior no momento é com o aumento do desmatamento e o retorno da 
temporada de queimadas na Amazônia e no Cerrado. A equipe WWF-Brasil está se fortalecendo 
para aumentar sua capacidade de trabalho remoto e em campanhas digitais para aumentar o 
engajamento do setor privado e sociedade contra tais problemas, incidindo assim sobre os 
tomadores de decisão dos setores público e privado. 

 
 
 

*** 
 
 

Maurício de Almeida Voivodic 
Diretor-executivo 

 
 

Luiz Marcelo Brasileiro de Araújo 
Diretor-financeiro 

 
 

Rosana Monteiro dos Santos 
Contadora - CRC/DF 008448/O-1 

(Liber Assessoria Contábil SS LTDA) 
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