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Compromisso
para um futuro
sustentável
Em 2021, a Fundação Siemens
completou 35 anos de existência
no Brasil.
Nesse período, a entidade tem sido facilitadora de ações que
buscam contribuir para o desenvolvimento sustentável da
sociedade. A Fundação Siemens é mantida pelas empresas
do Grupo Siemens e pela Siemens Energy e faz parte de uma
rede de sete fundações Siemens independentes espalhadas
pelo mundo.
Neste Relatório Institucional, cumprimos nosso dever de
apresentar o balanço financeiro da entidade, mas vamos
além. Queremos que você conheça um pouco do que
fizemos no último exercício fiscal. Aqui, você vai encontrar
informações sobre nossas ações no segmento da educação,
do compromisso social e do incentivo à cultura.

Boa leitura!
Pablo Fava
Curador Presidente
da Fundação Siemens

Cada uma delas, a seu modo, é enriquecida
substancialmente pela ação dos voluntários da entidade.
A maioria, formada por funcionários, aposentados e
demais parceiros do Grupo Siemens e da Siemens Energy.
No entanto, temos a consciência de que tais ações podem
ser inspiradoras para além dos muros das empresas.
Por isso, novas ideias, parcerias e associações que
ampliem o alcance das ações da Fundação Siemens
serão muito bem-vindas! Espero que você goste do nosso
relatório e que se junte a nós, nesta corrente por uma
sociedade melhor.
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Educação
Ações científicas
e tecnológicas

munidade
o
C

Ações recreativas
e esportivas

Cultura

Nossos propósitos
Meio Ambiente
Os objetivos da Fundação Siemens compreendem a
promoção, o apoio, o incentivo e o patrocínio de ações
nos domínios educacional, cultural, social, filantrópico,
ambiental, recreativo-esportivo e científico-tecnológico
e se destinam ao benefício da comunidade em geral.
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Ações sociais

Filantropia
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Despertando
os inventores
do futuro
A Fundação Siemens baseia suas ações de educação no
conceito STEAM, sigla em inglês que reúne os termos
Ciência (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia
(Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math).
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Technology

Engineering

Arts

Math

Ciência

Tecnologia

Engenharia

Artes

Matemática
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Programa
Experimento
Estímulo ao pensamento
científico a partir de
situações cotidianas

Uma das iniciativas da Fundação Siemens no campo
da educação é o Programa Experimento, criado pela
Siemens Stiftung, na Alemanha, com o propósito
de desenvolver professores de escolas públicas para
aplicar o pensamento científico em salas de aula do
Ensino Fundamental I e do Fundamental II.
Baseado em uma série de atividades realizadas
com itens simples, como barbante, lâmpadas,
pilhas e fios, o Experimento estimula a abordagem
investigativa nos alunos por meio de proposições
reais, que permitem a execução de projetos com
esses elementos simples.
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Ciclo de pesquisa científica
1

Estimula a
investigação científica

2

Desenvolve professores do
Ensino Fundamental I e II

3

Parte de problemas
reais, propondo a
realização de projetos

4

Conduz os projetos com
materiais simples e fáceis de
repor: barbante, fio, pilha etc.

Fazer
perguntas

Coletar
ideias /
hipóteses

Realizar
experiências

Observar
e descrever

Documentar
resultados

Reportar
resultados
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Para avançar no objetivo principal da
iniciativa – estimular a investigação
científica entre os estudantes
brasileiros – a Fundação Siemens
tem atuado também junto às
autoridades de ensino, sugerindo
a implementação do Programa
Experimento como ferramenta
permanente do Ensino Fundamental,
em sintonia com a Base Nacional
Comum Curricular.
Em função da pandemia, as ações presenciais do
Programa Experimento nas escolas foram suspensas em
2020 e 2021. Mesmo nesse cenário, os professores das
escolas que dispõem da metodologia puderam continuar
utilizando-se dela nas aulas on-line, mantendo o interesse
dos alunos pelo tema.
As vivências propostas pelo Programa Experimento baseiam-se em
três pilares – Energia, Saúde e Meio Ambiente, alinhados à própria
estratégia das empresas do Grupo Siemens e pela Siemens Energy
de colaborar com as demandas mais urgentes da sociedade.
Antes do período de pandemia, o impacto do programa na
sociedade brasileira atingiu números significativos:

Programa Experimento

152 mil

83

Mais de 2 mil

16

alunos atendidos

professores treinados
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cidades

estados
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Maya é uma jovem
astronauta que enfrenta
diversos desafios a bordo
de uma espaçonave.
Com ela, viaja o pequeno alienígena Splitz.
Eles encaram juntos diversas tarefas nessa
jornada, usando como grande aliada a ciência.

Experimento
Lab
Uma websérie para
estimular a busca
das crianças pelo
conhecimento

Clique aqui

Desenvolver um conteúdo em formato audiovisual
associado ao Programa Experimento também
é uma forma de disseminar os valores da
Fundação e de suas empresas mantenedoras.
Vinculado à metodologia STEAM de educação
(Science, Technology, Engineering, Arts, Math), o
Experimento Lab se apoia na arte para educar de
forma lúdica.

Para assistir aos
episódios do
Experimento Lab

Menina protagonista:
conceito de diversidade, valor
forte para a Fundação Siemens.
Historicamente, meninas foram desencorajadas
em seu desenvolvimento científico.
O Experimento Lab foi criado para ser utilizado
no meio digital e ambientes físicos, como sala
de aula, e também pelas famílias, que podem
compartilhar o conteúdo com suas crianças,
independentemente do gênero.

A websérie Experimento Lab foi concebida em 2021 como
uma iniciativa da Fundação Siemens, nascida como um
desdobramento do Programa Experimento. Seguindo o conceito
STEAM, o Programa Experimento ajuda estudantes do Ensino
Fundamental I e II a encontrar soluções para desafios práticos,
superados por meio da investigação científica e pelo uso de
elementos simples (leia mais na página 10).
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Historicamente,
as iniciativas de
capacitação profissional
da Fundação Siemens
têm empregado cerca
de 65% dos alunos
nas empresas do
Grupo Siemens e pela
Siemens Energy, além
de contribuir para a
empregabilidade
dos demais.

Programa
Formare
Capacitação profissional
para jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
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A Escola Formare, implementada pela
Fundação Siemens, é um programa de
capacitação para jovens desenvolvido em
parceria entre a entidade e a Fundação
Iochpe. Consolidado há vários anos, tem
foco na melhoria dos índices de educação
da sociedade.
A iniciativa é voltada para a população em
situação de vulnerabilidade social e/ou
econômica e seu programa é alinhado à
estratégia das empresas do Grupo Siemens e
pela Siemens Energy no Brasil.

Última turma presencial formada.

Além de contar com educadores
profissionais contratados, o Formare
também se apoia no trabalho de
colaboradores voluntários das empresas do
Grupo Siemens e pela Siemens Energy.
17 RELATÓRIO INSTITUCIONAL FUNDAÇÃO SIEMENS
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Formare Aprendiz 2021

Aprendiz Social 2022

Localidade JundTech (Jundiaí/SP)

Localidade JundTech (Jundiaí/SP)

Curso de capacitação
com duração de
15 meses
Curso de capacitação com
duração de 10 meses, em
parceria com a Fundação Iochpe

Jovens de
18 a 21 anos
Turma de
27 alunos

Capacitação como
Assistente Administrativo

Jovens de
18 a 21 anos
Turma de
14 alunos

Capacitação como
Assistente Administrativo
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Formare Social 2021

Formare Social 2022

Localidade Anhanguera (São Paulo/SP)

Localidade Anhanguera (São Paulo/SP)
Curso de capacitação
com duração de 10
meses, em parceria
com a Fundação Iochpe

Curso de capacitação com
duração de 10 meses, em
parceria com a Fundação Iochpe

Jovens de
17 a 19 anos

Jovens de
17 a 19 anos
Turma de
13 alunos

Capacitação como Assistente
Administrativo e de Projetos

Da indecisão à faculdade:
uma jornada de sucesso

Turma de
15 alunos

Capacitação como Assistente
Administrativo e de Projetos

No final de 2019, Anna Salomão tinha 17 anos, havia concluído
o Ensino Médio e não tinha ideia do que iria fazer do seu futuro.
Vendo alguns amigos ingressarem em universidades, ela sentia
que precisava também escolher uma carreira, mas não sabia
como direcionar essa nova fase. Moradora do bairro de Pirituba,
em São Paulo, ela prestou atenção na dica de uma professora de
seu antigo colégio: a docente falou sobre o Programa Formare,
da Fundação Siemens em parceria com a Fundação Iochpe. Foi a
chave para uma jornada inesperada – e de sucesso.
No início de 2020, Anna cumpriu as etapas de seleção para a
turma de Assistente Administrativo, que capacita cerca de 14
jovens por ano. Em função da pandemia, o início do curso foi
adiado para outubro daquele ano, em formato totalmente on-line.
Em agosto de 2021, Anna e seus colegas concluíram o curso, que
compreende conteúdo teórico e práticas nas áreas de negócios
das empresas do Grupo Siemens e pela Siemens Energy. Assim
que se formou, recebeu o convite para se juntar à equipe de
Finanças da Siemens Energy Brasil. O foco, que parecia difuso no
final de 2019, ajustou-se perfeitamente e, em 2021 mesmo, ela
começou a cursar Gestão Empresarial na FATEC.
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Compromisso
social
A missão da Fundação Siemens
é atuar como agente de
transformação social, apoiando
o Brasil nos desafios ligados à
disseminação da educação de
qualidade, em sintonia com os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, criados
para promover significativas
mudanças no mundo até 2030.
Apoiada nos propósitos de seu estatuto, que
também incluem ações com caráter social, cultural,
filantrópico, recreativo, entre outros, a Fundação
Siemens realiza ações humanitárias com foco em
demandas específicas da sociedade.
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Programa de
Voluntariado

Voluntariado
O propósito do Programa de Voluntariado das empresas do
Grupo Siemens e pela Siemens Energy, que tem o apoio da
Fundação Siemens na coordenação, estratégia e viabilização de
ações, é contribuir para a emancipação e para a transformação
da realidade das famílias que vivem no entorno das localidades
Siemens, principalmente por meio da melhoria da educação.

Democrático

Participativo

Qualquer funcionário da companhia,
aposentado, terceiro ou familiar pode
se engajar

Basta compartilhar seus talentos e
dedicar seu tempo a iniciativas como:
Arrecadação
de livros

Workshops sobre
igualdade de gênero

Aulas gratuitas
de inglês

Mentoria de carreira
para jovens

Ações para promoção
das 17 ODS

Projetos de
diversidade

Feiras de ciências
nas escolas

Qualquer pessoa interessada
pode se cadastrar, acessando
uma plataforma on-line, na
qual também é possível criar
um projeto, tornar-se líder
dele ou contribuir para ações
desenvolvidas por outros
voluntários ou pela Fundação.
Os programas de capacitação para jovens
mantidos pela Fundação Siemens – Aprendiz
Social e Formare Social – estão entre as ações
da entidade que contam com a participação de
voluntários das empresas do Grupo Siemens
e pela Siemens Energy. Esses voluntários
complementam a formação dos alunos ao
compartilhar suas vivências e conhecimentos
ao longo do curso.
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Programa de
Responsabilidade Social
desenvolvido para os estagiários
Social Responsibility@PDT

O programa Social Responsibility@PDT é uma
ação desenvolvida com os estagiários do
Programa de Desenvolvimento de Talentos
(PDT) das empresas do Grupo Siemens e
pela Siemens Energy no Brasil. Por essa
iniciativa, os estagiários interessados em
participar de ações sociais são organizados
em grupos para desenvolver e executar
projetos com caráter de responsabilidade
social. Em função do envolvimento com o
programa, os estagiários têm a oportunidade
de desenvolver competências técnicas,
comportamentais e de gestão de projeto.

1

Estagiários das empresas do
Grupo Siemens e pela Siemens
Energy convidados a se engajar
em ações sociais

2

Aspiração dos jovens profissionais:
atuar em empresas cujo propósito
esteja conectado com a melhoria
de vida na sociedade

3

Em 2021, 30% dos estagiários
das empresas do Grupo Siemens
e pela Siemens Energy no Brasil
engajaram-se no programa

O programa foi criado em 2012, quando um
grupo de estagiários, ao avaliar sua experiência
durante o PDT, apresentou uma ideia para
complementar as atividades, aproveitando
a força de trabalho jovem em algum tipo de
ação social apoiada pelas empresas do Grupo
Siemens e pela Siemens Energy.
A partir dessa demanda, formou-se uma
parceria entre os setores de Sustentabilidade e
People & Organization. Assim nasceu o Social
Responsibility@PDT, que tem a governança
da Fundação Siemens e, todos os anos, é
apresentado aos estagiários participantes do PDT.
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No âmbito do combate às
consequências da pandemia, a principal
iniciativa foi a campanha Juntos
contra o coronavírus, uma parceria
da Fundação Siemens com a entidade
global Siemens Caring Hands. Em 2020,
o foco foi a compra de equipamentos de
proteção individual (EPIs).
Com aporte inicial de 100 mil reais doados pela Fundação Siemens,
os funcionários das empresas do Grupo Siemens e pela Siemens
Energy foram convidados a fazer doações. Para cada real doado pelos
colaboradores, a Fundação fez uma contribuição equivalente. O projeto
escolhido para receber as doações foi o “Salvando Vidas”, apoiado pelo
BNDES. Para cada 1 real investido, o BNDES também doou 1 real.

Crowdfunding:
governança de
financiamentos
colaborativos
Os desafios impostos pela pandemia levaram a Fundação
Siemens, nos anos de 2020 e 2021, a realizar ações voltadas
para o combate ao novo coronavírus e às suas consequências
na sociedade. Tornou-se prática da entidade organizar
ações de crowdfunding (financiamento coletivo) entre os
funcionários das empresas mantenedoras, ampliando o
alcance desses recursos por meio de ações de matchmaking
(para cada real doado, a fundação doa mais um).
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Campanha
Juntos contra
o coronavírus
– 2020
223 colaboradores
fizeram doações

R$ 93 mil

Fundação Siemens
dobrou o valor

R$ 186 mil
BNDES dobrou o valor 		

R$ 372 mil

Juntos contra o
coronavírus 2021
Ao final de 2020, como reflexo da pandemia, mais de 50% da
população brasileira já enfrentava algum tipo de insegurança
alimentar. Em função disso, a Fundação Siemens realizou uma
nova edição da campanha Juntos contra o coronavírus, desta
vez com o objetivo de arrecadar recursos para a aquisição de
alimentos para a população vulnerável.
Mais uma vez, a Fundação Siemens dobrou os valores doados pelos
funcionários das empresas do Grupo Siemens e pela Siemens Energy.
Os valores obtidos foram revertidos em cartões para cestas
básicas entregues a entidades especializadas no atendimento à
população vulnerável, atuantes no entorno de localidades das
empresas do Grupo Siemens e pela Siemens Energy.
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Saúde para
populações
indígenas e
ribeirinhas
Ao longo de 2021,
ações coordenadas pela
Fundação Siemens,
com o apoio da Siemens
Caring Hands, foram
particularmente
importantes no Brasil para
populações indígenas e
ribeirinhas, duramente
afetadas pela crise
sanitária e econômica.
Duas ações foram especialmente relevantes para
a promoção da saúde dessas populações: uma no
Amazonas, voltada para a população ribeirinha, e outra
no Mato Grosso do Sul, para aldeias indígenas.
Em ambos os casos, a Fundação Siemens aportou
recursos para possibilitar o aperfeiçoamento do
atendimento de saúde dessas populações.
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Combatendo a Covid-19
entre indígenas do Mato
Grosso do Sul

78 aldeias
indígenas impactadas

32 cidades
do Mato Grosso do Sul

80 mil indígenas
diretamente impactados

Combatendo a Covid-19 na população ribeirinha
do Amazonas

20 comunidades
beneficiadas

386 famílias

10 agentes

2 centrais

108 postos

impactadas

de saúde com acesso digital

de saúde comunitários
beneficiados

de atendimento com
acesso digital

180 horas
de serviços virtuais

400 estudantes
indígenas beneficiados
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Leis de
incentivo
O Brasil dispõe de diversas leis
de incentivo que facilitam o
apoio das empresas a ações
sociais, culturais, esportivas,
filantrópicas, entre outras.
Por meio desses dispositivos,
instituições de interesses da
sociedade civil utilizam parte
dos recursos para viabilizar
iniciativas de interesse
da sociedade.
A Fundação Siemens é responsável pela governança
dos projetos vinculados a leis de incentivo realizados
pelas empresas do Grupo Siemens e pela Siemens
Energy no Brasil. A inclusão dessa tarefa no escopo
da fundação deve-se à natureza dos projetos que
recebem os recursos das empresas, os quais se
alinham aos objetivos sociais da entidade (educação,
cultura, responsabilidade social).
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Mulheres
na Ciência

Idosos do Futuro
O projeto Idosos do Futuro tem como objetivo oferecer
um modelo de vida digna, atualizada e moderna aos
idosos atendidos pela SPAAN, instituição fundada
em 1931 em Porto Alegre. Trata-se de uma entidade
sem fins lucrativos, voltada ao acolhimento de longa
permanência para idosos.

Um dos projetos desenvolvidos ao longo de 2021 com base
em leis de incentivo foi a exposição “Mulheres na Ciência”, em
parceria com o Museu Catavento, na cidade de São Paulo.
Inaugurada em outubro de 2021, a exposição foi concebida
para trazer à luz mulheres que atuaram e atuam de modo
significante para a pesquisa e o desenvolvimento científico. Por
meio de painéis monumentais, o público conheceu o trabalho
de 12 cientistas de diferentes épocas, nacionalidades e áreas.

Os recursos doados pelas empresas do Grupo Siemens
e pela Siemens Energy, com governança da Fundação
Siemens, possibilitaram a realização de ações
que buscavam desenvolver a autonomia do idoso
para utilização de plataformas digitais cotidianas,
como caixa eletrônico, pacote Office, aplicativos de
mensagens, entre outros.

A escolha das empresas do Grupo Siemens e pela Siemens
Energy pelo projeto está relacionada a valores ligados à
estratégia das companhias e da própria fundação: a promoção
da diversidade e da equidade entre gêneros, principalmente nas
carreiras de ciências e tecnologias, tradicionalmente dominadas
pelos homens.

Lei do Idoso

Lei da Cultura

Desenvolvimento
integrado de crianças
e adolescentes ribeirinhos
na Amazônia
Iniciado em 2020, o projeto foi desenvolvido em parceria com a
Fundação Amazônia Sustentável. Seu foco é acesso à educação
complementar, fortalecimento da rede de proteção à infância e
adolescência, assistência complementar à primeira infância ribeirinha,
ampliação e evolução de habilidades e competências e valorização da
cultura ribeirinha.

Ciência Móvel:
um museu sobre rodas
Um espaço interativo criado pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), o Ciência Móvel é um museu itinerante
de ciências e novas tecnologias. Por meio de uma
carreta de 21 metros de extensão, a iniciativa leva ao
público exposições, jogos, equipamentos interativos,
multimídias e outras atividades. Voltado para alunos
do Ensino Fundamental, o projeto percorre cidades
brasileiras visitando escolas públicas para incentivar o
pensamento científico nas crianças.
Lei da Cultura

Fundo para Infância e Adolescência (FIA)
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Demonstrações
Financeiras
Fundação Siemens Brasil
30 de setembro de 2021
com Relatório do Auditor Independente
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São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Aos
Curadores e Administradores da
Siemens Fundação Brasil.

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

Opinião

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

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da Siemens Fundação Brasil (“Fundação”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 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, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Siemens Fundação Brasil em 30
de setembro de 2021, o desempenho da Fundação e de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às entidades sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)).
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 Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) 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.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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Voltar

• 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 Fundação. 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 Fundação a não mais se manter em
continuidade operacional.

Voltar

Siemens Fundação Brasil
Balanço patrimonial
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante

Nota

2021

2020

3		
		

5.070.949
5.070.949

4.800.782
4.800.782

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época dos trabalhos de auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Total do ativo

		

5.070.949

4.800.782

São Paulo, 31 de março de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Superávit (déficit) do exercício

4		
		

4.800.782
270.167

5.711.135
(910.353)

Herton Fabrício de Sousa Teles
Contador CRC-1SP331215/O-1

Total do patrimônio social
			
Total do passivo e patrimônio social

		

5.070.949

4.800.782

		

5.070.949

4.800.782

• 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.

Passivo e patrimônio social

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Demonstração do superávit (déficit)
Exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Receitas operacionais
Doações
Trabalho voluntário
(-) Devolução de recurso

Custos e despesas operacionais
Despesas com projetos
Bolsas de estudo e material escolar
Donativos e contribuições
Trabalho voluntário - projetos
Trabalho voluntário - gestão
			
Despesas operacionais
Despesas administrativas
Outras receitas

Nota

2021

2020

5		
6		
7

2.724.207
151.284
(138.083)

540.457
228.511

		

2.737.407

768.967

8		
		
9
6		
6

(661.568)
(11.050)
(1.568.711)
(48.703)
(102.581)

(532.720)
(9.940)
(927.290)
(102.526)
(125.984)

		

(2.392.613)

(1.698.460)

(87.500)
-

(91.326)
1.967

Total das despesas administrativas
e gerais e outras receitas (despesas)

		

(87.500)

(89.359)

(Déficit) superávit antes do
resultado financeiro

		

257.294

(1.018.854)

		

24.496
(11.623)

163.712
(55.211)

10		

12.873

108.501

270.167

(910.353)

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Superávit (déficit) do exercício

Superávit (déficit) do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

2021

2020

		
		

270.167
-

(910.353)
-

		

270.167

(910.353)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Patrimônio
social
Em 30 de setembro de 2019
Déficit do exercício
Incorporação déficit do exercício
Em 30 de setembro de 2020

5.711.135
-		
(910.353)

Superávit
(déficit) do
exercício
-		
(910.353)		
910.353		

Total

5.711.135
(910.353)
-

Superávit do exercício
Incorporação superávit do exercício

4.800.782
-		
270.167

-		
270.167
(270.167)		

4.800.782
270.167
-

Em 30 de setembro de 2021

5.070.950

-		

5.070.950

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2021

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais		

270.167

(910.353)

Superávit (déficit) do exercício

-

(125)

Variações nos ativos e passivos
Fornecedores

270.167

(910.478)

270.167

(910.478)

4.800.782

5.711.260

5.070.949

4.800.782

		
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
		
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Notas explicativas às demonstrações financeiras
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

1.

2.

Contexto operacional

A Siemens Fundação Brasil (“Fundação”), antiga Fundação Peter von Siemens- nome dado em
homenagem ao fundador da mantenedora - foi criada em 25 de setembro de 1986, é uma pessoa
jurídica de direito sem fins lucrativos e mantida pelas empresas do Grupo Siemens no Brasil.
Em 2004, obteve o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), mudança que
possibilitou a ampliação das ações da entidade. A partir de 2012 foi oficialmente nomeada Siemens
Fundação Brasil, ou popularmente conhecida como Fundação Siemens.
As atividades da Fundação compreendem a promoção, o apoio, o incentivo e o patrocínio de ações
nos domínios educacional, cultural, social, filantrópico, ambiental, recreativo-esportivo e científicotecnológico, e se destinam ao benefício da comunidade em geral, atuando em todo o território
nacional, tanto em projetos próprios, quanto com parceiros.
1.1.

Aspectos tributários e previdenciários

Por ser uma entidade civil sem fins lucrativos, a Fundação está isenta do pagamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no caso de suas operações
ordinárias, conforme estabelece a alínea “c”, do inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal.
A Fundação está sujeita ao recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre as
aplicações financeiras.
Caso tivesse algum funcionário registrado, a Fundação estaria sujeita ao pagamento de contribuição
ao: (i) Programa de Integração Social (PIS) - pagamento de 1% incidente sobre o montante da folha de
pagamentos; e (ii) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - pagamento das contribuições devida
sobre a folha de pagamento de salários. Até o momento, a Fundação faz uso de trabalho voluntário e
de funcionários terceirizados.

2.

Resumo das Principais Políticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas pela Administração do Instituto são as seguintes:
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras e principais
práticas contábeis
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelos Curadores em 31 de março de 2022.
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Resumo das Principais Políticas contábeis--Continuação

2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras e principais
práticas contábeis--Continuação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades
sem finalidade de lucros – ITG 2002 (R1).
2.1.1. Moeda funcional
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Fundação.
2.2.

Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Fundação possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-la.
Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são
incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam realizados,
ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amortizações, variações monetárias e
cambiais de acordo com as condições contratuais.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados através dos montantes pelos quais eles serão
liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias de
acordo com as condições contratuais.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando os ativos são realizáveis, e os passivos
exigíveis, dentro dos 12 meses seguintes.

47 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

2.

2.

Resumo das Principais Políticas contábeis--Continuação

Resumo das Principais Políticas contábeis--Continuação

2.3. Apuração das receitas de doações

2.8. Instrumentos financeiros--Continuação

As receitas de doações são reconhecidas pelo regime de caixa, em decorrência da sua natureza, e são
constituídas por doações de pessoas jurídicas.

Ativos financeiros

2.4.

Custos e despesas

As despesas e destinações das doações recebidas são registradas de acordo com o regime de
competência.
2.5.

Receita de juros

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por
meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos
de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Instituto para a gestão destes
ativos financeiros.

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem
juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva. Em 30 de
setembro de 2021 e 2020, as receitas de juros correspondem a rendimento de aplicações financeiras
remuneradas ao Certificado de Depósito Bancário (CDB). A receita de juros é incluída na rubrica “Receita
financeira”, na demonstração do Superávit.

Passivos financeiros

2.6.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração faça uso de julgamentos e estimativas e adote
premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos reportados nas
demonstrações financeiras e suas notas explicativas. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas incluem a recuperabilidade de ativos, dentre outros. O uso de estimativas e julgamentos é
complexo e considera diversas premissas e projeções futuras e, por isso, a liquidação das transações
pode resultar em valores diferentes das estimativas. A Fundação revisa suas estimativas e premissas ao
menos anualmente.

Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” inclui saldos em conta corrente resgatáveis imediatamente,
caixa, depósitos bancários, outros inventimentos de curto prazo, de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses, ou menos, e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
2.7.

Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de
acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
2.8.

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Fundação são representados por equivalentes de caixa, aplicações
financeiras e contas a pagar com terceiros. Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial e subsequentemente, como passivos
financeiros ao valor justo por meio de resultado, empréstimos e financiamentos, contas a pagar, ou
como derivativos designados como instrumentos de hedge efetivo, conforme apropriado.

2.9. Novas normas, alterações e interpretações de normas
As políticas contábeis adotadas em 2021 são consistentes com as adotadas nas demonstrações
financeiras do ano anterior.
a) Pronunciamentos novos ou aplicados pela primeira vez em 2021
As normas e alterações que se aplicam pela primeira vez em 2021 não trouxeram efeitos às
demonstrações financeiras da Fundação.
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

2.

5.

Resumo das Principais Políticas contábeis--Continuação

2.9. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
b) Pronunciamentos emitidos e que não entraram em vigor em 31 de dezembro de 2021
A Fundação não espera impactos materiais em suas demonstrações financeiras advindos dos
pronunciamentos emitidos e que não entraram em vigor em 31 de dezembro de 2021.

3.

Caixa e equivalentes de caixa

Saldos:
Bancos
Aplicações financeiras

2021

2020

		
		

5.070.949
-

2.117.208
2.683.573

		

5.070.949

4.800.782

Doações

Durante os exercícios findos em 30 de setembro de 2021 e 2020, a Fundação recebeu doações
assim demonstradas:
2021
Siemens Caring Hands
Siemens Infraestrutura
Siemens Energy Brasil Ltda.
Pessoa Física
Iriel Ind. Com. Ltda.
Fundação IOCHPE

(i)		
(ii)		
		
(iii)
		

		

1.528.185
1.086.615
92.098
15.063
2.045
200		

39.011
2020
404.432
92.860
4.153
-

2.724.207

540.457

Não há saldo em aplicações financeiras pois os contratos em vigência durante o exercício foram
encerrados e os valores direcionados para a conta corrente, por isso o aumento na conta corrente.

(i) A Siemens Caring Hands fez duas doações significativas em setembro de 2021 para a prática de ações humanitárias para pessoas em situação de
vulnerabilidade em decorrência da pandemia do Covid-19. A primeira doação foi no valor de € 50.000 (cinquenta mil euros), convertidos em R$
305.631,36 (trezentos e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), recebidos no dia 14/09/2021 em suporte de Associação Atados
na luta contra a fome causada pela Covid-19. A segunda doação foi no valor de € 200.000 (duzentos mil euros), convertidos em R$ 1.222.553,91 (hum
milhão, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), recebidos no dia 14/09/2021 em suporte à FIOTEC, na
luta contra Covid-19 entre os povos indígenas da região do Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que esses valores ficaram em trâmite na mesa de câmbio e
em 14/09/2021 se deu a entrada na conta movimento da Fundação.

4.

(ii) A Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda doou em 29/09/2021, o valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), para a execução de projetos voltados
para educação STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática).

Patrimônio social

As rendas geradas pela Siemens Fundação Brasil são empregadas integralmente nos seus
objetivos sociais comentados na Nota Explicativa nº 1.
Caso ocorra o encerramento das atividades da Siemens Fundação Brasil, por meio de decisão
unânime da totalidade dos membros do conselho Curador, seu patrimônio social será doado à
outra pessoa jurídica indicada por esse conselho, conforme parâmetros estabelecidos em seu
Estatuto Social.
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(iii) O valor doado por pessoas físicas no exercício de 2020 é resultado do financiamento coletivo entre colaboradores das empresas do Grupo Siemes, como
parte das ações de combate à pandemia do novo coronavírus (“COVID19”) (doença relatada em dezembro/2019, em Wuhan, China, que até o primeiro
semestre de 2020, se espalhou pelo mundo), conforme citado na nota explicativa 9.

6.

Trabalho voluntário

Em atendimento à Resolução CFC nº 1.409/12, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor
justo de prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Dessa forma, foram
levantados os trabalhos voluntários tomados pela Fundação: governança e palestras no Projeto Formare,
totalizando R$ 151.283,87 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete
centavos). A mensuração dos trabalhos voluntários da governança foi feita pela média da remuneração
base das categorias e a mensuração dos voluntários que palestram foi baseada na hora/aula dos professores
conforme convenção coletiva da categoria.
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

Siemens Fundação Brasil

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

6.

Trabalho voluntário--Continuação

a) Governança
Gerenciamento

2020

		

102.581

125.984

		

102.581

125.984

2021

2020

		
		
		

14.897
30.401
3.405

15.959
29.017
57.550

Além dos colaboradores, a comunidade formada pelos aposentados, familiares e terceiros também
podem participar, o cadastro é feito na nossa plataforma online.

		

48.703

102.526

Nesse mesmo ambiente digital, é possível criar um projeto, se tornar líder dele ou contribuir para
ações desenvolvidas por outros voluntários ou pela Fundação. Entre os critérios para a aprovação de
projetos, está o alinhamento com nossos valores e o tema de educação.

b) Projetos
Projeto Formare
Projeto Junto contra o coronavírus
Projeto Social Responsibility@ PDT

7.

Devolução de recurso

A Fundação não espera impactos materiais em suas demonstrações financeiras advindos dos
pronunciamentos emitidos e que não entraram em vigor em 31 de dezembro de 2021.
Parte das doações realizadas pela Siemens Ltda advém do Termo de parceria com o Sesi (Serviço Social da
Indústria). Em virtude de novos modelos de prestações de contas que passaram a ser exigidas, foi solicitada
a devolução de recurso, no valor de R$ 138.083 (cento e trinta e oito mil e oitenta e três reais) por não se
enquadrarem às novas diretrizes.

8.

Despesas com projetos

O Projeto Experimento é voltado para formação de professores no ensino de ciências com uma metodologia
baseada na investigação e na autonomia de crianças até 10 anos de idade e com o apoio de kits
experimentais.
Desde 2015, o Experimento conta com parceiros em todo o território nacional, dentre eles: Colégio Porto
Seguro, Universidade Metodista, Grupo Ser, Prefeitura de Jundiaí, Instituto Qualidade no Ensino, Instituto
Ayrton Senna, UNESCO e Escola de Inventor.
O projeto Formare é uma escola de ensino profissionalizante que funciona dentro do complexo da Siemens,
voltada para jovens entre 16 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social.
Contribuir para a emancipação e a transformação da realidade de famílias, por meio da melhoria da
educação, é o propósito do Programa de Voluntariado, que tem o nosso apoio na coordenação e viabilização
das ações e projetos.
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8. Projetos sociais--Continuação

2021

Trata-se de um programa democrático e participativo, feito por colaboradores que desejam
participar, para todos que precisam. Qualquer pessoa pode se engajar, basta compartilhar seus
talentos e dedicar seu tempo a iniciativas como arrecadação de livros, aulas gratuitas de inglês,
montagem de biblioteca, workshops sobre igualdade de gênero, mentoria de carreira para jovens,
entre outras diversas possibilidades.

2021
Projeto Formare
Projeto Experimento
Projeto Voluntariado

(i)		
		
(ii)

598.735
25.999
36.834

282.544
188.852
61.324

		

661.568

532.721

(i) O aumento relacionado ao projeto Formare se deu, basicamente, devido à implantação do programa na Siemens Anhanguera.
(ii) Houve uma negociação com o fornecedor da plataforma e, uma vez que o Projeto Voluntariado vem sendo executado, em sua maioria, no formato online,
devido à pandemia, conseguiu-se uma redução de custos.

9. Donativos e contribuições

2021

Doação para Entidades/Projetos de Terceiros 		
Patrocínio para Feiras, Exposições, Congressos 		

1.568.711
-

903.290
24.000

		

1.568.711

927.290

(i) Em combate à pandemia do COVID19, a Fundação Siemens, por iniciativa própria, por estar ciente do seu papel social, em 2020, se dedicou a ações para
combate ao COVID19, tais como: ações de voluntariado, financiamento coletivo e doação de recursos para um projeto social desenvolvido em parceria
com a Associação “SITAWI Finanças do Bem” e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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Voltar

Voltar

Siemens Fundação Brasil

São Paulo, 31 de março de 2022.

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

9.

Av. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 7º andar.
São Paulo – SP
CEP 04543-011

Donativos e contribuições--Continuação

O financiamento coletivo foi realizado junto aos colaboradores das empresas do Grupo Siemens (vide
NE 7), com a participação da Fundação, e os recursos foram utilizados na compra de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) e suprimentos como álcool gel, aventais, luvas, máscaras e toucas, que
foram entregues para 22 hospitais filantrópicos localizados em cidades da região Norte e também em
Campos de Goytacazes e São João da Barra, ambas no Rio de Janeiro, e Jundiaí, em São Paulo.

10. Resultado financeiro
Rendimentos de Aplicação Financeira
(-) IR aplicação financeira
(-) IOF s/ Operação Bancária
(-) Tarifas Bancárias

2021

2020

		
		
		
		

24.496
(3.542)
(5.984)
(2.096)

163.712
(53.228)
(1.983)

		

12.873

108.501

Membros da Administração

Pablo Pava
Curador-Presidente
Eliana Elizabete da Silva
Contador
CRC-1SP30092/O-4

Esta carta de representações é fornecida em conexão com a sua auditoria das
demonstrações financeiras da Siemens Fundação Brasil (a “Fundação”) relativas ao
exercício findo em 30 de setembro de 2021. Nós reconhecemos que obter representações
de nossa parte sobre as informações contidas nesta carta é um procedimento importante
para permitir-lhes formar uma opinião se as demonstrações financeiras apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Siemens Fundação Brasil em 30 de setembro de 2021, o desempenho de suas
operações, e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidades de lucro
(ITG 2002 (R1)).
Para fins de identificação, as demonstrações financeiras examinadas por V.Sas.
apresentam os seguintes valores básicos, em reais:

Total do ativo
Total das exigibilidades
Patrimônio social
Superávit/ (Déficit) líquido do exercício

André Clark Juliano
Curador

30 de setembro de
2021
5.070.949
5.070.949
270.167

30 de setembro de
2020
4.800.782
4.800.782
(910.353)

Reconhecemos que o objetivo de sua auditoria das demonstrações financeiras da
Fundação é o de expressar uma opinião sobre as mesmas e sua auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, as quais envolvem o
exame dos sistemas contábeis, da estrutura de controles internos da Fundação e
informações relacionadas na extensão em que vocês julgaram necessário de acordo com
as circunstâncias, e seu propósito não é o de identificar – bem como não
necessariamente ser esperado identificar – todas as fraudes, erros e outras
irregularidades que possam existir.
Fazemos, portanto, as seguintes declarações de responsabilidade, que são verdadeiras
segundo nosso conhecimento e entendimento, depois de feitas as indagações que
consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente:

1
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A. Demonstrações
A. Demonstrações
financeirasfinanceiras
e registrosefinanceiros
registros financeiros
1. Cumprimos
1. Cumprimos
com nossascom
responsabilidades
nossas responsabilidades
identificadas
identificadas
na carta denacontratação
carta de contratação
de
de
auditoria datada
auditoria
de datada
27 de janeiro
de 27 de janeiro
2022, para
de 2022,
a preparação
para a preparação
das demonstrações
das demonstrações
financeiras financeiras
de acordo de
comacordo
as práticas
com ascontábeis
práticas adotadas
contábeis no
adotadas
Brasil aplicáveis
no Brasil às
aplicáveis às
entidades sem
entidades
finalidade
semde
finalidade
lucros (ITG
de lucros
2002 (R1)).
(ITG 2002 (R1)).

Voltar

4. Não temos
4. Não
conhecimento
temos conhecimento
de qualquerde
não-conformidade
qualquer não-conformidade
com leis e regulamentos
com leis e regulamentos
ou
ou
suspeita desuspeita
não-conformidade
de não-conformidade
com leis e regulamentos,
com leis e regulamentos,
incluindo fraude
incluindo
que fraude que
poderiam afetar
poderiam
a Fundação
afetar a(independentemente
Fundação (independentemente
da fonte ouda
forma,
fonteincluindo,
ou forma,sem
incluindo, sem
limitação alegações
limitação por
alegações
denúncias),
por denúncias),
incluindo assuntos
incluindodeassuntos
não-conformidade:
de não-conformidade:
•

Envolvendo
• Envolvendo
impropriedades
impropriedades
financeiras financeiras

2. Reconhecemos,
2. Reconhecemos,
como Curadores
como da
Curadores
Fundação,
da Fundação,
nossa responsabilidade
nossa responsabilidade
pela justa pela justa
apresentação
apresentação
das demonstrações
das demonstrações
financeiras.financeiras.
Acreditamos
Acreditamos
que as demonstrações
que as demonstrações
financeiras financeiras
referidas acima
referidas
dão uma
acima
visão
dão verdadeira
uma visão e
verdadeira
justa da situação
e justa da
financeira,
situação financeira,
do desempenho
do desempenho
financeiro efinanceiro
dos fluxose de
doscaixa
fluxos
dade
Fundação,
caixa da de
Fundação,
acordo com
de acordo
os
com os
fluxos de caixa
fluxos
dade
Fundação,
caixa da de
Fundação,
acordo com
de acordo
as práticas
com as
contábeis
práticasadotadas
contábeisnoadotadas
Brasil no Brasil
aplicáveis às
aplicáveis
entidades
àssem
entidades
finalidade
semde
finalidade
lucros (ITG
de lucros
2002 (R1)),
(ITG 2002
e estão
(R1)),
livres
e estão
de livres de
declaraçõesdeclarações
materiais, incluindo
materiais,
omissões.
incluindo omissões.
AprovamosAprovamos
as demonstrações
as demonstrações
financeiras.financeiras.

•

Relacionado
• Relacionado
a leis e regulamentos
a leis e regulamentos
que têm efeito
quedireto
têm efeito
na determinação
direto na determinação
de
de
valores erelevantes
e divulgações
nas demonstrações
da Fundação
valores relevantes
divulgações
nas demonstrações
financeiras financeiras
da Fundação

•

• Relacionado
a leis e regulamentos
queindireto
têm efeito
indireto
sobre os montantes
Relacionado
a leis e regulamentos
que têm efeito
sobre
os montantes
e as divulgações
nas demonstrações
mas o cumprimento
das
e as divulgações
nas demonstrações
financeiras,financeiras,
mas o cumprimento
das
pode ser fundamental
para as dos
operações
dosdanegócios
da Fundação,
quais pode quais
ser fundamental
para as operações
negócios
Fundação,
sua capacidade
deem
continuar
emounegócios
ou evitar penalidades
sua capacidade
de continuar
negócios
evitar penalidades
relevantes relevantes

3. As práticas
3. As
contábeis
práticassignificativas
contábeis significativas
adotadas naadotadas
preparação
na preparação
das demonstrações
das demonstrações
financeiras financeiras
estão apropriadamente
estão apropriadamente
descritas nas
descritas
demonstrações
nas demonstrações
financeiras.financeiras.

•

• Envolvendo
administração,
ou funcionários
que têm
Envolvendo
administração,
ou funcionários
que têm papéis
papéis significativos
no
significativos
no
controle
interno ou outros
controle interno
ou outros

4. Como Curadores
4. Como da
Curadores
Fundação,
da Fundação,
acreditamosacreditamos
que a Fundação
que apossui
Fundação
um sistema
possui um
de sistema de
controles internos
controles
adequado
internosque
adequado
permiteque
a preparação
permite a preparação
de demonstrações
de demonstrações
financeiras financeiras
exatas de acordo
exatascom
de acordo
as práticas
com as
contábeis
práticasadotadas
contábeisno
adotadas
Brasil que
noestejam
Brasil que
livres
estejam
de livres de
distorções relevantes,
distorções relevantes,
causadas por
causadas
fraudespor
ou erros.
fraudesNós
ou divulgamos
erros. Nós divulgamos
a você
a você
quaisquer alterações
quaisquer significativas
alterações significativas
em nossos em
processos,
nossos processos,
controles, políticas
controles,
e políticas e
procedimentos
procedimentos
que fizemosque
para
fizemos
lidar com
paraoslidar
efeitos
comda
ospandemia
efeitos dade
pandemia
COVID-19
de em
COVID-19 em
nosso sistema
nosso
de sistema
controlesdeinternos.
controles internos.

•

• Em
relação alegação
a qualquerdealegação
de fraude,
deoutra
fraude
ou outra não
Em relação
a qualquer
fraude, suspeita
desuspeita
fraude ou
não
conformidade
com leis e regulamentos
comunicados
por funcionários,
exconformidade
com leis e regulamentos
comunicados
por funcionários,
exfuncionários,
analistas, reguladores
funcionários,
analistas, reguladores
ou outros ou outros

C. Informações
e totalidade
das informações
e transações
C. Informações
fornecidasfornecidas
e totalidade
das informações
e transações
1. Fornecemos
aos seus representantes:
1. Fornecemos
aos seus representantes:

5. Não existem
5. Não
distorções
existem identificadas
distorções identificadas
durante a auditoria
durante do
a auditoria
exercíciodocorrente
exercício
oucorrente ou
pertencentes
pertencentes
ao exercícioaoanterior.
exercício anterior.

Acesso
a todas as informações
que entendemos
sendo para
relevantes
para a
• Acesso a •todas
as informações
que entendemos
como sendocomo
relevantes
a
elaboração elaboração
das demonstrações
financeiras,financeiras,
tais como registros,
das demonstrações
tais como registros,
documentações
e outros assuntos;
documentações
e outros assuntos;

6. Conforme
6. NBC
Conforme
12 (R2) –Profissional
Educação Profissional
– emitida pelo
PG 12NBC
(R2)PG
– Educação
ContinuadaContinuada
– emitida pelo
Conselho
de Contabilidade,
confirmamos
que
todos os responsáveis
Conselho Federal
de Federal
Contabilidade,
confirmamos
que todos os
responsáveis
técnicos técnicos
pelas demonstrações
ou que
exerçam
de gerência/chefia
no
pelas demonstrações
financeiras,financeiras,
ou que exerçam
funções
de funções
gerência/chefia
no
de elaboração
das demonstrações
cumpriram
com o
processo deprocesso
elaboração
das demonstrações
financeiras financeiras
cumpriram com
o
requerimento
mínimo
dede
40educação
pontos deprofissional
educação profissional
requerimento
mínimo de 40
pontos
continuada continuada
por ano- por anocalendário. calendário.
B. Não conformidade
leis e regulamentos,
B. Não conformidade
com leis e com
regulamentos,
incluindo fraude
incluindo fraude
1. Reconhecemos
1. Reconhecemos
que somos que
responsáveis
somos responsáveis
por determinar
por determinar
que as atividades
que as comerciais
atividades comerciais
da Fundação
dasejam
Fundação
conduzidas
sejam conduzidas
de acordo com
de acordo
as leiscom
e regulamentos
as leis e regulamentos
e que somos
e que somos
responsáveis
responsáveis
por identificar
poreidentificar
resolver qualquer
e resolver
falta
qualquer
de conformidade
falta de conformidade
com as leiscom
ou as leis ou
regulamentos
regulamentos
aplicáveis, inclusive
aplicáveis,
fraude.
inclusive fraude.
2. Reconhecemos
2. Reconhecemos
nossa responsabilidade
nossa responsabilidade
na elaboração,
na elaboração,
implementação
implementação
e manutenção
e manutenção
de controlesdeinternos
controles
para
internos
prevenir
para
e detectar
prevenirfraudes.
e detectar fraudes.
3. Levamos
3. aoLevamos
seu conhecimento
ao seu conhecimento
o resultado odaresultado
nossa avaliação
da nossado
avaliação
risco de do
querisco
as de que as
demonstrações
demonstrações
financeiras financeiras
possam ter possam
distorções
ter relevantes
distorções em
relevantes
decorrência
em decorrência
de
de
fraude.
fraude.

2
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• Informações
adicionais que
V. Sas.que
nosV.
solicitaram
para o propósito
auditoria;da auditoria;
• Informações
adicionais
Sas. nos solicitaram
para odapropósito
e
e
Acesso irrestrito
aosirrestrito
profissionais
da entidadeda
das
quais V.das
Sas.
determinaram
Acesso
aos profissionais
entidade
quais
V. Sas. determinaram
necessário necessário
para obter evidências
de auditoria.de auditoria.
para obter evidências
2. Todas as
foram registradas
nos livros contábeis
estão refletidas
2. transações
Todas as transações
foram registradas
nos livrosecontábeis
e estãonas
refletidas nas
demonstrações
financeiras financeiras
incluindo aqueles
aqueles relacionados
demonstrações
incluindo
relacionados
à pandemiaàdo
COVID-19.
pandemia
do COVID-19.
3. Colocamos
à disposição
seus representantes
todas as atas
dasas
reuniões
dereuniões de
3. Colocamos
à de
disposição
de seus representantes
todas
atas das
quotistas, de
reuniõesde
dareuniões
diretoriada
e comitês
diretoriade
realizadas
o ano
quotistas,
diretoriade
e comitês
diretoria durante
realizadas
durante o ano
fiscal de 2021
atéde
a 2021
data de
fiscal
atédivulgação.
a data de divulgação.
4. Confirmamos
a totalidadeadas
informações
fornecidas em
relação em
à identificação
de
4. Confirmamos
totalidade
das informações
fornecidas
relação à identificação
de
partes relacionadas.
Levamos aoLevamos
seu conhecimento
a identidadea de
todas asde
partes
partes relacionadas.
ao seu conhecimento
identidade
todas as partes
relacionadas
relacionadas
da Fundação
todos os relacionamentos
e transações
com partes com partes
daeFundação
e todos os relacionamentos
e transações
relacionadas
que temos conhecimento,
incluindo vendas,
compras,
relacionadas
que temos conhecimento,
incluindo
vendas,empréstimos,
compras, empréstimos,
transferência
de ativos, passivos
e passivos
serviços, e
contratos
arrendamento,
garantias, garantias,
transferência
de ativos,
serviços,decontratos
de arrendamento,

3
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transações
transações
não monetárias
não monetárias
e transações
e transações
não envolvendo
não envolvendo
pagamento/recebimento
pagamento/recebimento
para o período
para o período
findo nafindo
data na
do data
balanço,
do balanço,
bem como
bemoscomo
saldos
os asaldos
receber
a receber
de ou a de
pagar
ou a pagar
para aspara
partes
asrelacionadas
partes relacionadas
na data na
do data
balanço.
do balanço.
Essas transações
Essas transações
foram foram
adequadamente
adequadamente
registradas
registradas
e divulgadas
e divulgadas
nas demonstrações
nas demonstrações
financeiras.
financeiras.
5. Acreditamos
5. Acreditamos
que os métodos,
que os métodos,
as premissas
as premissas
significativas
significativas
e os dados
e osque
dados
utilizamos
que utilizamos
para aspara
estimativas
as estimativas
contábeis
contábeis
e divulgações
e divulgações
relacionadas
relacionadas
são apropriadas
e forame foram
são apropriadas
consistentemente
consistentemente
aplicadas
aplicadas
para alcançar
para alcançar
o reconhecimento,
o reconhecimento,
mensuração
mensuração
e
e
divulgação
divulgação
que estáque
de está
acordo
de com
acordo
as com
práticas
as práticas
contábeis
contábeis
adotadas
adotadas
no Brasil.
no Brasil.
6. Divulgamos
6. Divulgamos
para V.Sas.,
para V.Sas.,
e a Fundação
e a Fundação
cumpriucumpriu
com todos
comostodos
aspectos
os aspectos
dos acordos
dos acordos
contratuais
contratuais
que poderiam
que poderiam
ter um efeito
ter umrelevante
efeito relevante
sobre assobre
demonstrações
as demonstrações
financeiras
financeiras
caso não
caso
fossem
não fossem
cumpridos,
cumpridos,
incluindo
incluindo
todas astodas
cláusulas
as cláusulas
restritivas,
restritivas,
condições
condições
ou
ou
outros requerimentos
outros requerimentos
relacionados
relacionados
aos empréstimos
aos empréstimos
vigentes.
vigentes.
7. Desde
7. data
Desde
de data
nossa
deúltima
nossacarta
última
decarta
representação
de representação
da administração
da administração
até a data
atédesta
a data desta
carta, divulgamos
carta, divulgamos
a você qualquer
a você qualquer
acesso acesso
não autorizado
não autorizado
aos nossos
aos nossos
sistemas
sistemas
de
de
tecnologia
tecnologia
da informação,
da informação,
que tenha
queocorrido,
tenha ocorrido,
ou até onde
ou até
sabemos
onde sabemos
é provável
é provável
que
que
tenha ocorrido,
tenha ocorrido,
com base
com
embase
nossa
eminvestigação,
nossa investigação,
incluindo
incluindo
relatórios
relatórios
enviados
enviados
a nós a nós
por terceiros
por terceiros
(incluindo
(incluindo
agências
agências
reguladoras,
reguladoras,
agências
de aplicação
agências
de aplicação
da lei e da lei e
consultores
consultores
de segurança),
de segurança),
na medida
na medida
em que em
esse
que
acesso
esse acesso
não autorizado
não autorizado
aos
aos
nossos nossos
sistemas
sistemas
de tecnologia
de tecnologia
da informação
da informação
é provável
é provável
que tenha
queum
tenha
impacto
um impacto
materialmaterial
para aspara
demonstrações
as demonstrações
financeiras,
financeiras,
em cadaem
caso
cada
oucaso
no agregado.
ou no agregado.

Voltar

4. Não4.houve
Nãonenhuma
houve nenhuma
investigação
investigação
interna ou
interna
comunicação
ou comunicação
de órgãos
de reguladores
órgãos reguladores
ou
ou
de autoridades
de autoridades
do governo
do governo
sobre investigações
sobre investigações
ou acusações
ou acusações
de falta de
de falta
cumprimento
de cumprimento
das leisdas
ou regulamentos,
leis ou regulamentos,
em qualquer
em qualquer
jurisdição,
jurisdição,
não cumprimento
não cumprimento
ou deficiência
ou deficiência
nas
nas
práticaspráticas
de relatórios
de relatórios
financeiros,
financeiros,
ou outras
ouquestões
outras questões
que poderiam
que poderiam
ter efeito
terrelevante
efeito relevante
sobre assobre
demonstrações
as demonstrações
financeiras.
financeiras.
5. Não5.há Não
outros
hápassivos
outros passivos
significativos
significativos
ou perdas
ou ou
perdas
ganhos
ou ganhos
contingentes
contingentes
considerados
considerados
relevantes,
relevantes,
individualmente
individualmente
ou quando
ou quando
agregados,
agregados,
que devam
que ser
devam
registrados
ser registrados
ou
ou
divulgados,
divulgados,
além daqueles
além daqueles
registrados
registrados
ou divulgados
ou divulgados
nas demonstrações
nas demonstrações
financeiras,
financeiras,
nem existem
nem existem
provisões
provisões
para perdas
para contingentes
perdas contingentes
incluídas
incluídas
nos balanços
nos balanços
ou ganhos
ou ganhos
contingentes
contingentes
reconhecidos
reconhecidos
no resultado
no resultado
do exercício
do exercício
que nãoque
estejam
não estejam
em
em
conformidade
conformidade
com as com
práticas
as práticas
contábeis
contábeis
adotadas
adotadas
no Brasil
noaplicáveis
Brasil aplicáveis
às entidades
às entidades
sem finalidades
sem finalidades
de lucros
de(ITG
lucros
2002
(ITG
(R1)).
2002 (R1)).
E. Eventos
E. Eventos
Subsequentes
Subsequentes
1.

Não1.ocorreram
Não ocorreram
outros eventos
outros eventos
ou transações
ou transações
desde 30
desde
de setembro
30 de setembro
de 2021de
que
2021 que
requeressem
requeressem
ajuste ou
ajuste
divulgação
ou divulgação
nas demonstrações
nas demonstrações
financeiras
financeiras
ou notasou notas
explicativas.
explicativas.

F. Independência
F. Independência
1.

1. Todos
1. os
Todos
passivos
os passivos
e contingências,
e contingências,
incluindo
incluindo
aquelesaqueles
relacionadas
relacionadas
com garantias,
com garantias,
verbais verbais
ou por escrito,
ou por escrito,
foram informados
foram informados
aos seus
aos
seus representantes
representantes
e adequadamente
e adequadamente
refletidos
refletidos
nas demonstrações
nas demonstrações
financeiras.
financeiras.

Não1.temos
Nãociência
temos ciência
de qualquer
de qualquer
operação
operação
de leasing,
de leasing,
acordo de
acordo
cooperação
de cooperação
relevante
relevante
ou outroou
relacionamento
outro relacionamento
de negócio
de negócio
entre a entre
Fundação
a Fundação
e a Ernst
e aYoung
Ernst Auditores
Young Auditores
Independentes
Independentes
S.S ou qualquer
S.S ou qualquer
outra firma
outra
membro
firma membro
da organização
da organização
global da
global
Ernstda Ernst
Young. Young.

2.

2. Informamos
2. Informamos
aos seus
aos
representantes
seus representantes
todos ostodos
litígios,
os litígios,
reclamações
reclamações
e autuações
e autuações
existentes
existentes
e possíveis,
e possíveis,
mesmo mesmo
aquelesaqueles
que ainda
quenão
ainda
foram
nãodiscutidos
foram discutidos
com os com os
consultores
consultores
legais da
legais
Fundação.
da Fundação.

Não2.temos
Nãoconhecimento
temos conhecimento
de nenhuma
de nenhuma
razão que
razão
poderia
que poderia
levar a Ernst
levar aYoung
Ernst Young
Auditores
Auditores
Independentes
Independentes
SS não SS
ser não
considerada
ser considerada
independente
independente
para o propósito
para o propósito
de
de
auditar a
auditar
Fundação.
a Fundação.

Atenciosamente,
Atenciosamente,

D. Passivos
D. Passivos
e Contingências
e Contingências

3. Registramos
3. Registramos
e/ou divulgamos
e/ou divulgamos
apropriadamente
apropriadamente
todos ostodos
passivos
os passivos
relacionados
relacionados
com com
os litígios
oselitígios
reclamações,
e reclamações,
contingentes
contingentes
ou existentes,
ou existentes,
e divulgamos
e divulgamos
nas notas
nas notas
explicativas
explicativas
às demonstrações
às demonstrações
financeiras
financeiras
todas astodas
garantias
as garantias
que fornecemos
que fornecemos
a
a
terceiros.
terceiros.
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