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21 de março de 2003 
 
Aos Administradores  
GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
 
 
 
 

1 Examinamos os balanços patrimoniais do GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
em 31 de dezembro de 2002 e de 2001 e as demonstrações das receitas e despesas, das 
mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos 
nessas datas, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade 
é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 
 

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil 
que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada 
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, 
nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de 
controles internos da entidade, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das 
práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, 
bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do GIFE - Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas em 31 de dezembro de 2002 e de 2001 e as receitas e despesas, as 
mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos 
nessas datas, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Washington L.P. Cavalcanti 
Sócio 
Contador CRC 1SP172940/O-6 
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo 2002  2001  Passivo 2002  2001  
          
Circulante 550.116  708.936  Circulante 95.375  173.672  
 Caixa e bancos  29.647  20.436   Provisão para férias e encargos sociais 22.153  34.773  
 Títulos e valores mobiliários  484.344  673.873   Contas a pagar 26.357  15.760  
 Demais contas a receber 36.125  14.627   Adiantamentos de convênios recebidos 46.865  123.139  
          
Permanente 591.914  622.734  Exigível a longo prazo   373.732  
 Imobilizado 591.914  622.734   Adiantamentos de convênios recebidos   373.732  
          
     Patrimônio social 1.046.655  784.266  
      Patrimônio 321.791  321.791  
      Superávit Acumulado 724.864  462.475  
          
 1.142.030  1.331.670   1.142.030  1.331.670  
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Demonstração das receitas e despesas e das 
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 2002  2001  
     
Receitas das atividades     
 Receitas de eventos 351.121  165.769  
 Contribuição de associados 454.456  373.151  
 Outras doações 420.227  10.340  
 Receitas de convênios 571.037  1.432.365  
 Receitas financeiras 101.655  24.560  
 Aluguéis recebidos 13.965  37.148  
 Outras receitas 73.641  31.319  
     
 1.986.102  2.074.652  
     
Despesas das atividades     
 Despesas com pessoal 393.596  392.933  
 Despesas administrativas 254.121  119.534  
 Despesas gerais 1.075.996  1.345.770  
     
 1.723.713  1.858.237  
     
Superávit do exercício 262.389  216.415  
     
Patrimônio social no início do exercício 784.266  567.851  
     
Superávit do exercício 262.389  216.415  
     
Patrimônio social no final do exercício 1.046.655  784.266  
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 2002  2001  
     
Origens de recursos (50.440 ) 321.355  
 Superávit do exercício 262.389  216.415  
 Depreciação do imobilizado 60.903  57.250  
 Adiantamentos e contribuições recebidos para programas     
  de longo prazo (373.732 ) 47.690  
     
Aplicações de recursos 36.076  26.685  
 No ativo imobilizado 30.083  26.685  
     
Aumento (redução) no capital circulante (80.523 ) 294.670  
     
Variação do capital circulante     
     
Ativo circulante (158.820 ) (435.504 ) 
 No início do exercício 708.936  1.144.440  
 No fim do exercício 550.116  708.936  
     
Passivo circulante 78.297  730.174  
 No início do exercício 173.672  903.846  
 No fim do exercício 95.375  173.672  
     
Aumento (redução) no capital circulante (80.523 ) 294.670  
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1 Contexto operacional 
 
O GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, associação civil sem fins lucrativos, foi 
constituído em 26 de maio de 1995 e tem por finalidade congregar institutos, fundações e 
empresas privadas que voluntariamente promovem e executam, no Brasil, com recursos 
próprios, atividades de apoio ao desenvolvimento social, abertas à comunidade, e de 
investimentos no terceiro setor, por meio do estímulo à cidadania participativa. 
 
Os recursos financeiros para manter a estrutura do GIFE advêm basicamente das doações 
recebidas de associados e do resultado gerado pelos seus ativos financeiros. As atividades são 
mantidas por recursos financeiros captados por meio de convênios com fundações. 
 
 

2 Principais práticas contábeis 
 

(a) Elaboração das demonstrações financeiras 
 
A entidade adota as práticas contábeis adotadas no Brasil, no que for aplicável, embora seja 
constituída como uma entidade sem fins lucrativos.  
 

(b) Apuração do resultado 
 
As doações recebidas de associados sem destinação específica são reconhecidas como receita 
quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência. As 
doações recebidas com destinação específica, vinculadas à realização de atividades acordadas 
com os doadores, são reconhecidas ao resultado na medida da efetiva realização dos gastos 
nesses programas, por tratar-se de adiantamentos sujeitos à devolução no caso da não realização 
dos programas. 
 
As receitas financeiras correspondentes às aplicações financeiras dos recursos desses convênios 
são apropriadas aos respectivos adiantamentos de convênios recebíveis no passivo circulante e 
exigível a longo prazo. As receitas financeiras dos recursos não vinculados são apropriadas 
diretamente ao resultado. 
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(c) Ativo circulante 
 
Os ativos são demonstrados pelos valores de custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos, as variações monetárias auferidas e deduzidas por provisão para ajuste ao valor de 
mercado. 
 

(d) Passivos circulante e exigível a longo prazo 
 
Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os correspondentes encargos e as variações monetárias incorridos. 
 

(e) Permanente 
 
É demonstrado ao custo de aquisição, depreciado com base em taxas anuais que contemplam a 
vida útil-econômica dos bens, relacionadas na Nota 4. 
 
 

3 Títulos e valores mobiliários 
 
 2002  2001  
     
Bradesco FAQ Curto Prazo - Federal Plus 373.389    
Bradesco FAQ de Renda Fixa - 90 97.519  173.011  
Bradesco FAQ Platinum DI   46.049  
Bradesco FAQ Curto Prazo - Mix   54.472  
Sudameris - Fundos de Investimentos   400.341  
Certificado de Depósito Bancário - CDB - Bradesco 13.436    
     
 484.344  673.873  
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4 Imobilizado 
 
     2002  2001    
           
   Depreciação      Taxas anuais de  
 Custo  acumulada  Líquido  Líquido  Depreciação - %  
           
Imóveis 321.791  (25.742 ) 296.049  308.919  4  
Móveis e utensílios 92.407  (28.457 ) 63.950  73.190  10  
Máquinas e equipamentos 4.974  (1.169 ) 3.805  4.302  10  
Instalações 200.461  (52.607 ) 147.854  167.900  10  
Equipamentos de informática 81.643  (37.641 ) 44.002  32.590  20  
Aparelhos de comunicação 14.339  (4.531 ) 9.808  11.242  10  
Direito de uso de linhas           
 telefônicas 12.950    12.950  12.950    
Softwares 26.178  (12.682 ) 13.496  11.641  20  
           
 754.743  (162.829 ) 591.914  622.734    
 
Em 21 de dezembro de 2000, a Fundação Patrícia Bildner, fundação privada que se dedicava às 
atividades de pesquisa e desenvolvimento educacional em suas mais diversas modalidades, 
especificamente nas áreas de psicologia, educação, ciências e artes, teve sua extinção 
homologada pela Justiça Cível de Fundações, sendo seu patrimônio incorporado ao GIFE.  O 
Patrimônio incorporado da Fundação Patrícia Bildner, composto por imóveis, foi reconhecido 
como doação, conforme deliberado em Assembléia Geral Ordinária realizada em 21 de junho 
de 2001 do GIFE e, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
no. 837 de 22 de fevereiro de 1999, registrado a crédito do patrimônio social do exercício 
de 2000. 
 
 

5 Adiantamentos de convênios recebidos 
 
São representados pelos valores remanescentes dos convênios a receber e/ou recebidas de 
fundações a serem aplicados em projetos específicos. As movimentações financeiras dos 
projetos estão sumariadas como segue: 
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(a) W.K. Kellogg Foundation - Programa Trainee GIFE 
 
A W.K. Kellogg Foundation efetuou doação durante o exercício de 1997, prevista de acordo 
com o cronograma inicial para o exercício de 1997, no montante de R$ 401.479, equivalentes a 
US$ 371,740, com o objetivo de patrocinar o programa Trainee, que consiste na formação de 
jovens líderes para o terceiro setor. 
 
A evolução financeira do projeto pode ser assim apresentada: 
 
Valor da doação em agosto de 1997 401.479 
Valor aplicado no projeto (17.406) 
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida 
 a adiantamentos de programas recebidos 28.486  
   
Saldo em 31 de dezembro de 1997  412.559 
( - ) Curto prazo (189.279) 
   
Longo prazo 223.280  
 
 

Saldo em 31 de dezembro de 1997 412.559  
Outras receitas 7.548  
Recebimento de doação 256.273  
Valor aplicado no projeto (161.108 ) 
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida   
 e adiantamentos de programas recebidos 36.017  
   
Saldo em 31 de dezembro de 1998 551.289  
(-) Curto prazo (284.444 ) 
   
Longo prazo 266.845  
   
Saldo em 31 de dezembro de 1998 551.289  
Valor aplicado no projeto (326.902 ) 
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Receita financeira do projeto registrada em contrapartida    
 a adiantamentos de programas recebidos 103.368  
   
Saldo em 31 de dezembro de 1999 327.755  
(-) Curto prazo (8.236 ) 
   
Longo prazo 319.519  
   
Saldo em 31 de dezembro de 1999 327.755  
Recebimento de doação 311.017  
Valor aplicado ao projeto, amparado pelo convênio (310.990 ) 
Valor aplicado no projeto, amparado por receitas auferidas 
 na cobrança de participantes da segunda turma (50.132 ) 
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida 
 adiantamentos de programas recebidos 48.392  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2000 - longo prazo 326.042  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2000 326.042  
Recebimento de doação em 17 de maio de 2001 393.173  
Valor aplicado ao projeto, amparado pelo convênio (393.173 ) 
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida   
 a adiantamentos de programas recebidos  47.690  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2001 - longo prazo 373.732  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2001 373.732  
Reversão do fundo de sustentabilidade (373.732 ) 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2002   
 
 
O Programa Trainee, foi encerrado uma vez que as metas do programa foram alcançadas. 
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A parcela de R$ 373.732, foi doada para a constituição de um fundo de sustentabilidade do 
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Os recursos deste fundo foram revertidos 
como receitas de convênios em razão do encerramento das atividades do programa e 
atingimento de todas as metas propostas. 
 

(b) The Ford Foundation 
 
A The Ford Foundation efetuou doação em 2000 no montante de R$ 459.553, equivalentes a 
US$ 248.407, com o objetivo de apoiar a consolidação institucional do GIFE. 
 
A evolução financeira pode ser assim apresentada: 
 
Valor da doação em 24 de outubro de 2000 459.553  
   
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida   
a adiantamentos de programas recebidos 3.894  
   
Valor aplicado ao projeto (349.831 ) 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2000 113.616  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2000 113.616  
Valor da doação em 24 de agosto de 2001 267.701  
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida   
  a adiantamentos de programas recebidos 19.520  
Valor aplicado ao projeto (277.698 ) 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2001 123.139  
   
Saldo em 31 de dezembro de 2001 123.139  
Valor da doação em 12 de junho de 2002 112.352  
Receita financeira do projeto registrada em contrapartida   
  a adiantamentos de programas recebidos 8.679  
Valor aplicado ao projeto (197.305 ) 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2002 46.865  
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6 Contribuição dos associados 
 
O Conselho Diretor determina os valores dos pagamentos devidos pelos associados ao GIFE, 
que são constituídos de taxa de admissão e contribuições associativas devidas pelos sócios. Os 
valores das contribuições de associados montam a R$ 454.456 em 31 de dezembro de 2002 
(2001 - R$ 373.151).  
 
 

7 Receitas de eventos 
 
As receitas de eventos são compostas, substancialmente, pelas receitas dos cursos de 
Ferramentas de Gestão realizados ao longo do ano e das doações pontuais efetuadas por 
associados. 
 
 

8 Despesas gerais 
 
Representam  despesas incorridas com as atividades e convênios, incluindo manutenção geral, 
material de escritório e serviços de terceiros prestados ao GIFE. 
 
 2002  2001  
     
 Condução 11.326  12.126  
 Despesa com internet 10.897  19.735  
 Materiais, impressos para escritório e publicações 18.598  109.689  
 Projetos e eventos 62.892  3.200  
 Serviços prestados  pessoa jurídica 676.546  588.309  
 Viagens e estadias 145.527  322.897  
 Despesas financeiras 53.456  40.845  
 Outros 96.754  248.969  
     
 1.075.996  1.345.770  
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9 Patrimônio social 
 
Em razão da doação de imóveis, conforme descrito na Nota 4, foi registrado em 2000 o 
montante de R$ 321.791 relativo aos valores constantes da escritura de extinção da Fundação 
Patrícia Bildner. 
 
 
 

*          *          * 
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