
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014
Ajudando a construir uma nova realidade no meio rural brasileiro



No Ano Internacional da Agricultura Familiar, determinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Instituto Souza Cruz ratificou seu compromisso com
uma  das  principais  causas  da  atualidade  ao  celebrar  14  anos  de  contribuição  para  a  sustentabilidade  do  campo,  através  de  ações  educacionais
direcionadas à juventude. 

Para atender à missão de formar jovens empreendedores nos territórios rurais, o Instituto criou o programa Novos Rurais, que busca viabilizar a permanência de
rapazes e moças no campo a partir do financiamento de novos empreendimentos. Em 2014, esta metodologia foi eleita pela Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) como uma boa prática para o desenvolvimento sustentável. 

Ao privilegiar uma atuação em rede, o Instituto estende este reconhecimento às organizações parceiras e executoras do Novos Rurais, que somaram esforços
para ampliar  as  oportunidades de inovação,  empreendedorismo e  diversificação para a  juventude.  Com alianças em seis  estados,  o  Instituto Souza Cruz
financiou a implantação de 130 Unidades de Referência. Desde a introdução de novas culturas na propriedade até a inserção de serviços para a comunidade,
estes negócios inspiram agricultores, motivam a permanência dos jovens nos territórios rurais e geram outras fontes de renda para as famílias. 

Em linha com o objetivo estratégico de reverberar  nacionalmente a  causa que abraça,  o  Instituto Souza Cruz,  como coordenador  da Rede Jovem Rural,
promoveu a quinta edição do Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira, que apresentou a diversidade e a riqueza da nossa agricultura familiar a 49 jovens de
diferentes regiões do país. 

Com a forte convicção de que uma nova ruralidade configura-se no país, o Instituto Souza Cruz promoveu o debate "Cultura e geração de renda no campo" na IV
Feira de Artesanato Renda-se, em Brasília. Ao apresentar duas jovens mulheres, que conciliam o trabalho na roça com a atividade manual, o encontro discutiu as
amplas possibilidades de empreendedorismo e as alternativas capazes de assegurar a sucessão familiar nos interiores do Brasil.

O Ano Internacional  da Agricultura Familiar  foi  celebrado em reconhecimento à  contribuição da agricultura familiar  para a  segurança alimentar  e  para a
erradicação da pobreza no mundo. O Instituto Souza Cruz alinha-se firmemente a essa agenda e luta, desde sua fundação, para que todos os anos tenhamos
motivos para exaltar este segmento fundamental para o desenvolvimento do nosso país. 

Instituto Souza Cruz

Apresentação
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Giani del Bufalo



Novos Rurais e o reconhecimento da FAO/ONU
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Programa de diversificação da agricultura familiar do Instituto Souza Cruz é reconhecido como boa prática pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura

Boas Práticas para o  Desenvolvimento Rural Sustentável



A Plataforma de Boas Práticas é resultado do acordo assinado entre a FAO, a
Itaipu  Binacional  e  o  Governo  do  Estado  do  Paraná  com  a  proposta  de
disseminar  e  compartilhar  um  conjunto  de  iniciativas  replicáveis
(programas, projetos, ações individuais) desenvolvidas na Região Oeste do
Estado do Paraná e nos três estados do Sul do Brasil.

Vale destacar que, desde 2013, o Instituto Souza Cruz também integra um
Grupo de Trabalho criado pela Unidade de Projetos da FAO/ONU no Sul do
Brasil.  A  equipe  articula  ações  para  promover  a  sucessão  na  agricultura
familiar nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O  reconhecimento  da  FAO/ONU  insere  o  Novos  Rurais,  que  visa  fomentar
estratégias  de  diversificação  produtiva  e  comercial  entre  jovens  que  vivem  no
campo,  em  uma  plataforma  online  que  reúne  experiências  brasileiras  bem
sucedidas em diferentes áreas temáticas, como agricultura, energias renováveis,
inclusão socioprodutiva, meio ambiente e segurança alimentar.

O objetivo do site é proporcionar a troca de experiências, sobretudo com nações
latinoamericanas e africanas, uma vez que o Brasil vem obtendo sucesso em sua
estratégia  de  promover  o  desenvolvimento  humano,  aliando  inclusão  social  e
garantia de direitos ao crescimento econômico sustentável.

Conheça a plataforma de Boas Práticas da FAO/ONU
www.boaspraticas.org.br

Participe do Grupo de Trabalho sobre Sucessão Familiar
www.facebook.com/groups/gtsucessaofamiliar

Boas práticas FAO/ONU
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Implementado  em  parceria  com  escolas  rurais  de  educação  formal  e  organizações  do
campo,  o  programa  Novos  Rurais  oferece  habilidades  e  competências  aos  egressos  e
estudantes do Ensino Médio dessas instituições.

O objetivo é transformar estes jovens em agentes sociais, com potencial de alavancar novas
formas de geração de renda e, consequentemente, viabilizar melhores condições de vida
para suas comunidades.

FASE 1 - Formação

Os jovens participam de três módulos de formação, complementares ao Ensino Médio. No módulo I, procura-se
reforçar  a  perspectiva  do  empreendimento  em  seu  contexto  de  mundo  rural  em  transformação,  além  de
abordar temas comos sustentabilidade e multifuncionalidade.

No módulo II, estas novas possibilidades de empreendedorismo são trabalhadas de forma objetiva, a partir da
análise de segmentação de mercados e produtos e serviços de origem rural. Por fim, o módulo III convida os
jovens à elaboração de projetos.

FASE 2 - Unidades de Referência

Na  segunda  fase,  os  jovens  selecionados  transformam  seus  projetos,  elaborados  no  Ensino  Médio,  em
Unidades  de  Referência.  O  objetivo  é  que  estes  novos  empreendimentos  tornem-se  referência  para  as
comunidades onde estão inseridos. Os recursos financeiros são disponibilizados pelo programa e, para cada
projeto, o Instituto Souza Cruz concede um limite de R$ 3 mil.

O Novos Rurais é gerido pelo Instituto Souza Cruz, responsável pela formatação da metodologia, elaboração
dos  materiais  de  formação  teórica,  sistematização  de  informações  e  estabelecimento  de  indicadores  de
avaliação do programa.

Visite o site do Instituto Souza Cruz e saiba mais
www.institutosouzacruz.org.br
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Formação de Educadores

Elemento  fundamental  para  a  execução  do  Novos  Rurais,  os  Seminários  de
Capacitação  de  Educadores  apresentam  e  detalham  os  instrumentos
pedagógicos que norteiam a aplicação do programa. A formação tem como base
o livro didático elaborado pelos professores Wilson Schmidt e Valério Turnes, da
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  e  pela  agrônoma  Thaise
Guzzatti, cofundadora da associação Acolhida na Colônia.

Em 2014, foram capacitados 30 educadores de 15 Casas Familiares Rurais do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A formação foi realizada entre os dias 18
e 20 de março de 2014, no município catarinense de Maravilha, e contou com a
presença de representantes do Instituto Souza Cruz e da Associação Regional
das  Casas  Familiares  Rurais  do  Sul  do  Brasil  (Arcafar/Sul),  à  qual  as  Casas
Familiares  estão ligadas.

Os  educadores  das  demais  organizações  parceiras  na  implementação  da
metodologia  receberam  capacitação  in  loco.  A  formação  foi  ministrada  pela
equipe de profissionais do Instituto Souza Cruz.

Assista o depoimento de José Luiz Lorenzini, coordenador regional da
Arcafar/Sul em Santa Catarina
www.youtube.com/watch?v=XeUc0fKDdnM
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Em 2014, o programa Novos Rurais foi implantado em 20 centros de formação distribuídos por seis estados das
regiões Sul,  Sudeste e Nordeste do país.  No total,  407 jovens participaram dos módulos de formação e 130
Unidades de Referência foram construídas em 43 municípios com os mais diferentes temas, desde a introdução
de novas culturas na propriedade até a inserção de serviços para as comunidades rurais.

Resultados do programa

ESTADOS

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)
Escola Técnica Estadual de Canguçu 

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)
União das Associações dos Agricultores de Ituporanga (Uniagri)

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)

Instituto Bélgica-Nova Friburgo (Ibelga)
Programa Rio Rural, da secretaria de estado de Agricultura e Pecuária

Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)

Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel)

RS

SC

PR

RJ

PE

ORGANIZAÇÕES MUNICÍPIOS UNIDADES DE REFERÊNCIA

3

CE

12

2

1

1

1

25

69

10

9

10

7

Conheça os resultados dos anos anteriores
http://goo.gl/ZBnU4r
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PARTICIPANTES PARCEIRAS ENVOLVIDOS IMPLANTADAS



Mostra Novos Rurais de Projetos Empreendedores

No dia 29 de maio, o Instituto Souza Cruz promoveu a Mostra Novos Rurais
de  Projetos  Empreendedores  para  apresentar  os  resultados  da  segunda
turma do programa em Nova Friburgo (RJ),  em parceria com o Instituto
Bélgica-Nova  Friburgo  (Ibelga)  e  o  programa  Rio  Rural,  da  secretaria  de
estado de Agricultura e Pecuária.

A  programação  do  evento  contemplou  visitas  guiadas  às  Unidades  de
Referência implantadas pelos recém-empreendedores e uma exposição de
artigos agrícolas e não agrícolas, produzidos pelos jovens do programa.

Para  fechar  o  dia,  a  cerimônia  de  formatura  celebrou  a  conclusão  da
formação.  O  ato  teve  início  com  uma  mesa  de  abertura,  composta  por
representantes das organizações envolvidas na iniciativa, e, em seguida, os
jovens apresentaram seus novos empreendimentos rurais.

Veja as fotos
da Mostra

http://goo.gl/rPK8d2
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Oficina mecânica
Município: Caibi (SC)
Parceria: Arcafar/Sul

Alexandre  dos  Santos  e  seus  familiares  têm
na  bovinocultura  a  principal  atividade  da
propriedade. Ao participar do Novos Rurais, o jovem
vislumbrou  a  oportunidade  de  abrir  uma  oficina
mecânica para o conserto e manutenção de máquinas
agrícolas.  Além  de  desenvolver  um  trabalho  que  se
identifica,  Alexandre  também  optou  pela  atividade
devido à crescente demanda deste tipo de serviço no
meio rural, uma vez que houve considerável aumento
de maquinário na região.

Conheça alguns jovens empreendedores que participaram do programa Novos Rurais e estão fazendo a diferença em suas
propriedades, comunidades e territórios Brasil afora!

Animação de festas infantis
Município: Nova Friburgo (RJ)
Parceria: Ibelga e Programa Rio Rural

Darlene  de  Almeida  conciliava  o  comércio  com  o
trabalho de animação de festas, atividade com a qual
tem forte identificação. Ao participar do Novos Rurais, a
jovem  percebeu  que  poderia  transformar  o  que  era
hobby  em  profissão.  Com  o  recurso  financeiro  do
programa,  Darlene  investiu  na  compra  de  fantasias,
acessórios  e  criou  a  "Puly  Brinque  Animações".  A
procura  está  sendo  tão  grande,  que  a  animadora
deixou o comércio para se dedicar somente à profissão
que escolheu exercer. 

Suínos criados ao ar livre
Município: Canguçu (RS)
Parceria: Etec

Josiel  Borba  e  seus  pais  sempre  criaram  suínos
com  um  carinho  especial  pelos  animais.  A
atividade nunca foi a principal fonte de renda da
família, mas, ao conhecer o Sistema Intensivo de
Suínos Criados ao Ar Livre (SISCAL), o jovem não
teve dúvida na hora de escolher o tema do projeto
do Novos Rurais. Com o SISCAL implementado na
propriedade, Josiel irá ampliar a criação e obter
resultados semelhantes ou superiores aos suínos
mantidos confinados.
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Exploradores do Brasil Rural
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Coordenada pelo Instituto Souza Cruz, a Rede Jovem Rural apresentou a diversidade da nossa agricultura para jovens de diferentes
regiões do país através do V Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira



Entre os meses de agosto e dezembro de 2014, a Rede teve a estimulante missão de apresentar a diversidade dos territórios rurais para 49 jovens de diferentes
regiões do país. O intercâmbio, que tem como objetivo favorecer a integração de jovens participantes de ações ou programas contextualizados ao campo, nesta
quinta edição envolveu cinco estados, seis organizações, sete territórios e 31 municípios.

Em cada uma das cinco etapas da ação, os intercambistas tiveram uma vivência de sete dias em outro meio rural, onde trocaram experiências, aprenderam novas
técnicas agrícolas, conheceram tecnologias alternativas e pernoitaram em propriedades de agricultores familiares, entre outras atividades. No retorno para casa, eles
puderam adaptar os novos conhecimentos à sua realidade.

Além  das  instituições  parceiras,  participaram  das  atividades  do  intercâmbio  prefeituras,  governos  estaduais,  sindicatos,  organizações  não  governamentais,
cooperativas, escolas, empresas de assistência técnica e extensão rural, entre outras. O Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira é realizado a cada dois anos. Entre
os objetivos está também o desenvolvimento das noções de cidadania, propiciando a compreensão das diferenças entre regiões e territórios rurais.

Difundir as boas práticas da agricultura familiar, que se multiplicam pelo país, é um dos objetivos do Intercâmbio da Juventude Rural
Brasileira, promovido pela Rede Jovem Rural, projeto que envolve seis organizações congêneres e é coordenado pelo Instituto Souza Cruz.

Veja as fotos do V Intercâmbio
www.flickr.com/jovemrural

Leia os posts de cada etapa
www.redejovemrural.com.br

Assista os vídeos dos jovens
www.youtube.com/redejovemrural

Curta a Rede no Facebook
www.facebook.com/redejovemrural
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Resultados do intercâmbio

Navegue pelo mapa acima e veja por onde o intercâmbio passou
http://goo.gl/hfFmPH

3ª Etapa – Ibelga
11 a 18 de outubro

4ª Etapa – Serta
15 a 22 de novembro

5ª Etapa – MOC
29 de novembro a 6 de dezembro

Etapas

1ª Etapa – Mepes
30 de agosto a 6 de setembro

2ª Etapa –  Arcafar/Sul
13 a 20 de setembro

5 estados envolvidos

• Bahia
• Espírito Santo
• Rio de Janeiro
• Pernambuco
• Santa Catarina

7 territórios rurais

• Região Sul Capixaba
• Região Noroeste Capixaba
• Região Central Capixaba
• Oeste Catarinense
• Região Serrana Fluminense
• Zona da Mata Pernambucana
• Sisal Baiano

www.arcafarsul.org.br              http://cereialberto.blogspot.com              
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Sign inV Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira

Map data ©2015 Google, INEGI Terms

Conheça as organizações que receberam os intercambistas

www.mepes.org.br              www.moc.org.br              www.serta.org.br



Participantes do intercâmbio dão o seu recado!

"Foi  uma experiência  excelente!  Conheci  novos lugares,  pessoas,  culturas  e  diversas
atividades econômicas na área agrícola, como o agroturismo e as agroindústrias. Isso
me motivou e pude visualizar novas oportunidades para a minha região".
Alessandra Faria, 17 anos
Jovem do Ibelga (RJ) que conheceu o Mepes (ES)

"Conheci novos projetos e experiências de vida. Levo da Bahia um pouco da força de
vontade da juventude  e propostas para uma produção melhor." 
Janiel da Rosa, 18 anos
Jovem da Arcafar/Sul (SC) que conheceu o MOC (BA)

"Muitas coisas me encantaram, principalmente a troca de experiências
entre jovens de diferentes estados e as pessoas que nos acolheram".
Lediany Ferrarini, 16 anos
Jovem do Mepes (ES) que visitou a Arcafar/Sul (SC)

Confira o vídeo dos jovens Jeferson Quintanilha e Beatriz Daltio,
que participaram da 4ª etapa do Serta (PE)

https://youtu.be/ziP3hBhCdfk

Assista o vídeo dos jovens Douglas de Oliveira e Pablo Pressi, que
participaram da 1º etapa, no Mepes (ES)

https://youtu.be/tKGP6800-n4

Confira o vídeo de Augusto Boening e Dalvani Melo, que participaram
da 2ª etapa, na Arcafar/Sul (SC).

https://youtu.be/7NfIj6OW7vo

Confira outros
vídeos da

Rede Jovem Rural

http://goo.gl/JMZz3Z
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Comunicação estratégica
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Instituto Souza Cruz publica relatório com os resultados do programa Novos Rurais e sua contribuição para inovar diferentes contextos
socioculturais do campo brasileiro



Com o compromisso social de tornar pública as ações que desenvolve em prol da agricultura familiar, o Instituto Souza Cruz lançou o
Relatório Novos Rurais, que apresenta os principais resultados do programa no ano de 2013.

Ao conciliar módulos de formação com a implantação de Unidades de Referência de função pedagógica, a metodologia confirmou a capacidade inovadora do
campo a partir das novas culturas introduzidas pelos participantes do programa em suas propriedades. Além de beneficiar as próprias famílias, o programa
impactou também as comunidades rurais onde os jovens estão inseridos,  já que os resultados práticos motivaram outros agricultores e empreendedores a
buscarem na diversificação o caminho para a geração de renda e a segurança alimentar.

Complementando os resultados qualitativos, a publicação também traz gráficos e dados que ilustram os impactos da iniciativa em áreas como produção de
alimentos,  melhoria  de processo produtivo,  inovação,  entre  outros  dados.  Os  resultados,  consolidados neste  relatório,  reforçam  a nossa convicção de que
o desenvolvimento depende, sobretudo, das ações de jovens, organizações, educadores e agricultores que constroem, diariamente, uma nova realidade para o
meio rural brasileiro.

Faça o download do relatório Novos Rurais 2013
http://goo.gl/oZXONT
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Agricultura familiar sustentável

Ainda na área de produção e difusão de conhecimentos, um de seus três objetivos estratégicos, o Instituto Souza
Cruz mantém a revista eletrônica Marco Social,  que socializa artigos,  pesquisas,  entrevistas e boas práticas da
agricultura familiar brasileira.  O site constitui-se como um canal de interação e difusão das ideias daqueles que
estão pensando a sustentabilidade da agricultura familiar em diferentes espaços. 

Curta o Novos
Rurais no Facebook

/programanovosrurais

Novos Rurais conectados

Agora, os participantes do Novos Rurais de todos os estados têm um ponto de encontro virtual com a página do Novos Rurais no
Facebook.  O  propósito  é  ampliar  a  divulgação  das  ações  na  internet  e  viabilizar  um  espaço  de  intercâmbio  entre  as
organizações  que  implementam  a  iniciativa  e  os  jovens  que  dela  participam.  Na  página,  são  divulgadas  notícias  sobre  o
programa e seus parceiros, os resultados dos projetos e materiais multimídia, entre outros conteúdos.

Siga os perfis
do site Marco Social

   /sitemarcosocial
@sitemarcosocial
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Visite o site Marco Social
www.marcosocial.com.br

Saiba mais sobre programa Novos Rurais
http://goo.gl/cjOlmv



Patrocínios e Eventos
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Ao promover e patrocinar eventos ligados à área rural, o Instituto Souza Cruz ratifica seu compromisso com a difusão de conhecimento
sobre o campo em que atua

Graça Seligman



Arte que vem do campo

No dia 13 de junho, o Instituto Souza Cruz promoveu o debate "Cultura e geração de renda no campo"
na IV Feira de Artesanato Renda-se, em Brasília.  O objetivo foi  discutir  o artesanato como atividade
complementar  ao  trabalho  agrícola,  ampliando  as  possibilidades  de  empreendedorismo  no  meio
rural. O debate foi aberto pela assessora de Comunicação do Instituto Souza Cruz, Andrea Guedes. 

Mediado pela pesquisadora Macao Goes,  coautora do livro "Que boneca é essa? Corte e  recorte de
mestras brasileiras", o debate reuniu duas agricultoras e artesãs: Núbia Alírio, 39 anos, que confecciona
bonecas de pano no sertão paraibano, e Juciélle Gatto,  19 anos,  que produz peças com crochê em
Imbituva, no interior do Paraná.

Filha  única,  Juciélle  sempre  teve  o  desejo  de  permanecer  no  meio  rural.  Ciente  de  que  será  a
responsável por dar continuidade ao trabalho na unidade familiar, a jovem encontrou no artesanato
não só a vocação, mas também outra alternativa de renda, que contribuiu para que ela não deixasse o
local onde nasceu.

Com a participação no programa Novos Rurais, a paranaense viabilizou seu negócio. Além de criar um
ateliê  na  propriedade  rural  para  comercializar  as  diversas  peças  que  confecciona  em  crochê,  ela
elaborou a logomarca do seu empreendimento: Belartes.

Assim como Juciélle, Núbia também concilia a agricultura e o artesanato em Esperança, no interior da
Paraíba. Ela integra a Associação de Artesãos do Sítio de Riacho Fundo, que produz bonecas de pano.
Hoje,  os produtos da associação são comercializados em diversos estados e em alguns países.  Este
sucesso permitiu que Núbia comprasse a casa própria e  continuasse sua formação,  ingressando na
faculdade de Pedagogia, em Campina Grande. Pensando na continuidade deste saber local, ela ensina
crianças de uma escola municipal a arte de confeccionar as bonecas de pano.

Após o debate, a plateia, composta na maioria por mulheres que participam do projeto Ateliê Rural,
fizeram perguntas para as artistas do campo, que emocionaram e inspiraram os presentes.

Visite o site do Instituto Souza Cruz e saiba mais
http://goo.gl/ZhKOhI
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Conheça os
finalistas do Prêmio

http://goo.gl/F9raXl



Demonstrações financeiras
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Em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Moyan Brenn



Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do Instituto Souza Cruz

Aos Conselheiros e Diretores do Instituto Souza Cruz

Examinamos  as  demonstrações  financeiras  do  Instituto  Souza  Cruz
("Instituto"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A  Administração  da  Entidade  é  responsável  pela  elaboração  e  adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as praticas
contábeis adotadas no Brasil,  assim como 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.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa  responsabilidade  é  a  de  expressar  uma  opinião  sobre  essas
demonstrações  financeiras  com  base  em  nossa  auditoria,  conduzida  de
acordo  com  as  normas  brasileiras  e  internacionais  de  auditoria.  Essas
normas requerem o cumprimento de exigências  éticas  pelos  auditores  e
que  a  auditoria  seja  planejada  e  executada  com  o  objetivo  de
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante.

Uma  auditoria  envolve  a  execução  de  procedimentos  selecionados  para
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras.

Os  procedimentos  selecionados  dependem  do  julgamento  do  auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa  avaliação  de  riscos,  o  auditor  considera  os  controles
internos  relevantes  para  a  elaboração  e  adequada  apresentação  das
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de
auditoria  que  são  apropriados  nas  circunstâncias,  mas  não  para  fins  de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade.

Uma  auditoria  inclui,  também,  a  avaliação  da  adequação  das
práticas  contábeis  utilizadas  e  a  razoabilidade  das  estimativas  contábeis
feitas  pela  administração,  bem  como  a  avaliação  da  apresentação  da
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos  que  a  evidência  de  auditoria  obtida  é  suficiente  e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações financeiras
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira  do  Instituto  Souza  Cruz  em  31  de  dezembro  de  2014,
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.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015.
KPMG Auditores lndependentes
C RC SP-014428/0-6 F-RJ

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Contador CRC RJ-052428/O-2
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Demonstrações do resultado - exercícios findos em 31 de dezembro de
2014 e 2013 - Em milhares de Reais

Receitas operacionais
      De doação

Despesas operacionais
      Com projetos 
      Gerais

Déficit antes do resultado financeiro

Resultado financeiro
      Receitas financeiras
      Despesas financeiras

Déficit do exercício

2013

1.400

 (2.192)
(757)

(2.949)

(1.549)

211
(3)

208

(1.341)

2014

1.000

(784)
(685)

(1.469)

(469)

144
(4)

140

(329)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em milhares de Reais

Ativo
Circulante
      Caixa e equivalentes de caixa
      Despesas antecipadas

Total do ativo

Passivo e patrimônio social
Circulante
      Tributos a recolher
      Salários e encargos sociais
      Débito com parte relacionada
      Contas a pagar

Patrimônio social
Total do passivo e patrimônio social

Nota

4

6

7

2014

1.164
-

1.164

1.164

-
70
96

5
171
993

1.164

2013

1.389
2

1.391

1.391

1
55

5
8

69
1.322
1.391

Nota

8

9 (a) 
9 (b) 

10 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações de resultados abrangentes - exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013
Em milhares de Reais

Déficit do exercício
Outros componentes do resultado abrangente

Resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em milhares de Reais

Saldos em 31 de dezembro de 2012
Déficit do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2013
Déficit do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2014

2014

(329)
-

(329)

2013

(1.341)
-

 (1.341)

Superávit  acumulado

2.663
 (1.341)

 1.322
(329)

993

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - exercícios findos em 31 de dezembro de
2014 e 2013 - Em milhares de Reais

Fluxo de caixa das atividade sociais
   Déficit do exercício
   Variações no capital circulante
        Despesas antecipadas
        Tributos a recolher
        Salários e encargos sociais
        Débito com parte relacionada
        Contas a pagar

Caixa líquido aplicado nas atividades sociais

Redução no caixa e equivalentes de caixa

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

Redução no caixa e equivalentes de caixa

2014

(329)

2
(1)
15
91
(3)

(225)

(225)

1.389

1.163

(226)

2013

(1.341)

 (2)
-

 (9)
5

(229)

(1.576)

(1.576)

2.965

1.389

(1.576)

Giani del Bufalo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1) Objetivos sociais e atividades
O Instituto Souza Cruz ("Instituto") é uma associação civil de natureza educacional
e cultural, sem fins lucrativos, fundada em 27 de junho de 2000, com sede na Rua
da Candelária, 66 (4º andar) – Centro, Rio de Janeiro, concebida para a promoção
de  ações  sócio-educacionais  e  culturais  que  contribuam  para  o
desenvolvimento sustentável do cidadão brasileiro.

Atualmente,  a  totalidade  das  fontes  de  recursos  para  o  custeio  do  Instituto
provêem de doações da Souza Cruz S.A..

Para tanto, cumpre certos requisitos consignados no seu estatuto social,  como:
não  remunerar  seus  dirigentes,  aplicar  seus  recursos  integralmente  na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e, no caso de sua
extinção,  destinar  o  seu  patrimônio  social  à  entidade  congênere
devidamente qualificada como OSCIP – (Organização da Sociedade Civil  de
Interesse Público).

O Instituto atende aos requisitos da legislação, sendo isento do imposto de renda,
da  contribuição  social  e  da  Contribuição  para  Financiamento  da  Seguridade
Social – COFINS.

2)  Apresentação  das  demonstrações  financeiras  e  principais  práticas
contábeis
As  demonstrações  financeiras  foram  elaboradas  de  acordo  com  as  práticas
contábeis  adotadas  no  Brasil,  aplicáveis  a  entidades  sem  fins  lucrativos.  A
autorização  para  a  conclusão  destas  demonstrações  financeiras  foi  dada
pela administração em 10 de abril de 2015.

(a) Base de Mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda
funcional do Instituto.

(c) Apuração do superávit / (déficit)
O superávit / (déficit) das atividades é apurado em conformidade com o regime
contábil  de  competência  de  exercício.  As  receitas  de  doações,  contribuições  e
outras são registradas quando do efetivo depósito em conta corrente em função
da impossibilidade de prever e, consequentemente, registrar por competência a
entrada de tais recursos.

(d) Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contemplam saldos em bancos e investimentos de liquidez imediata, com prazos de
vencimento original de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.
Esses valores estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas
e reconhecidas proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

(e) Outros ativos circulantes
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

(f) Contas a pagar
São  obrigações  a  pagar  por  produtos  ou  serviços  que  foram  adquiridos  de
terceiros,  sendo  classificadas  como  passivos  circulantes  se  o  pagamento  for
devido  no  período  de  até  um  ano.  Caso  contrário,  e  quando  aplicável,
essas  obrigações  são  apresentadas  como  passivo  não  circulante.  Elas  são,
inicialmente,  reconhecidas  pelo  valor  justo  e,  subsequentemente,  mensuradas
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática,
são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em milhares de Reais
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(g) Tributos a recolher
Os tributos a recolher referem-se a retenções na fonte de tributos incidentes
sobre serviços tomados de terceiros.

(h) Outros passivos circulantes
Os  demais  passivos  são,  inicialmente,  reconhecidos  pelo  valor  justo
e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado com base no método
de taxa de juros efetiva.

(i) Gestão de risco financeiro
Uma  das  principais  responsabilidades  da  administração  do  Instituto  é  o
gerenciamento, dentro de uma política global, das exposições aos riscos de
liquidez. A política de gerenciamento de risco de liquidez implica em manter
um nível seguro de disponibilidade de caixa e acessos a recursos imediatos.

Dessa  forma,  o  Instituto  somente  possui  aplicações  com  vencimentos
inferiores a 90 dias e com liquidez imediata, cujos montantes são suficientes
para fazer  face a  uma eventual  exigibilidade imediata.  Quando ao risco de
crédito  associado  às  aplicações  financeiras,  a  Empresa  somente  realiza
operações em instituições com baixo risco de crédito avaliadas por agências
independentes  de  rating,  além  de  manter  limites  financeiros  de  operações
individualizados por instituição financeira.

3) Instrumentos financeiros
Os  valores  contábeis,  de  caixa  e  equivalentes  de  caixa  e  contas  a  pagar,
referentes aos instrumentos financeiros  constantes no balanço patrimonial,
quando  comparados  com  os  valores  que  poderiam  ser  obtidos  na  sua
negociação  em  um  mercado  ativo  ou,  na  ausência  destes,  com  o  valor
presente líquido ajustado com base a taxa vigente de juros no mercado, se
aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado.
Durante os exercícios de 2014 e de 2013, o Instituto não realizou operações
com derivativos.

4) Caixa e equivalentes de caixa

Contemplam saldos em bancos e investimentos em títulos de renda fixa de
liquidez  imediata  com  instituições  financeiras  que  possuem
classificação externa de crédito considerada de primeira linha pelas agências
de riscos e que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor cuja a taxa média
de rentabilidade é de 101,84 % – CDI.

5) Contingências
Em 31 de dezembro de 2014, o Instituto não possuía disputas em processos
administrativos e judiciais cuja probabilidade de perda é considerada possível
(em 31 de dezembro de 2013 – R$ 28 mil).

6) Partes relacionadas
Abaixo os montantes relacionados a partes relacionadas:

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2014

15 
1.149
1.164

2013

9
1.380
1.389

Natureza da
Operação

Contas a receber:
        -                   -
       0                  0

Montante envolvido Saldos em

Doação (Nota 8)                            1.000 Souza Cruz S.A.

Reembolso de despesas                 96 Souza Cruz S.A.

Receita:
  1.000           1.400
  1.000           1.400
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no negócio
Nome da parte

relacionada
Saldos em

2014 2013
Saldos em

2014
Saldos em

2013

Contas a pagar:
      96                 5
      96                 5

Despesa:
     96               15
     96               15



7) Patrimônio líquido
O  patrimônio  líquido  é  representado  por  fundos  originados  dos
resultados  anuais  e  das  doações  de  bens  e  recursos  recebidos,  a  serem
utilizados  na  consecução  dos  objetivos  sociais  do  Instituto.  O  Estatuto
Social  proíbe  a  distribuição  de  quaisquer  parcelas  do  patrimônio
social  ou  do  superávit  apurado,  devendo  ser  aplicados  unicamente  na
operação do Instituto.

8) Receitas de doação

(i)  As  receitas  de  doação  do  Instituto  são  originadas  da  Souza  Cruz  S.A.
Em julho de 2014 houve doação não restrita de R$1.000 para continuidade dos
projetos sociais (em janeiro de 2013 doação de 1.400).

9) Despesas operacionais
(a) Projetos
Os  principais  projetos  desenvolvidos  pelo  Instituto  Souza  Cruz  são
os seguintes:

Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural - CEDEJOR
Programa de Empreendedorismo do Jovem Rural
Projeto Novos Rurais
Projeto Intercâmbio
Jornada Nacional
Programa de Incentivos
Outros Projetos

(b) Gerais

                       Pessoal
                       Administrativas

10) Resultado Financeiro

Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras

Despesas financeiras
Serviços e despesas bancárias
Outras despesas

Resultado Financeiro Líquido

Souza Cruz S.A. (i)

2014

1.000

1.000

2013

1.400

1.400

2014

70
-

 527
62
 1

92
32

784

2013

336
4

 954
2

373
449

74

2.192

2014

484
201

685

2013

495
262

757

2014

144

144

(3)
(1)

(4)

140

2013

211

 211

(2)
(1)

(3)

208
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