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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos Diretores e Conselheiros da 
Fundação Telefônica 
São Paulo – SP 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Telefônica (“Fundação”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014, e as 
respectivas demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, 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 contábeis 
 
A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil para as Entidades sem finalidade de lucros e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis 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 
contábeis 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 contábeis 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 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, 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 contábeis da Fundação 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 
Fundação. 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 das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Fundação Telefônica em 31 de dezembro de 2014, e o desempenho 
de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015. 
 
 

 

 

    
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 

 

   
   
Francisco de Paula dos Reis Júnior   Thiago Gonçalves Marques 

Contador CRC 1 SP 139268/O-6 Contador CRC 1 SP 254881/O-8 

 



FUNDAÇÃO TELEFÔNICA

Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido
Nota 2014 2013 Nota 2014 2013

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 7.325.840          7.768.669         Fornecedores 3.140.423         3.974.407         

Provisão Atuarial - Plano de Pensão 13 25.486 22.288              Pessoal, encargos e beneficios sociais 7 1.503.405         1.374.682         

Créditos com partes relacionadas 4.a 344.295 339.343            Projetos em andamento 8 1.342.211         1.326.710         

Adiantamentos a empregados 368.871 226.301            Receita de aplicação financeira à destinar 9 2.050.011         1.496.020         

Despesas antecipadas -                       253.558            Obrigações com partes relacionadas 4.b 249.854            283.059

Outros ativos 61.726               5.844               Impostos, taxas e contribuições 87.460              59.879

Total do ativo circulante 8.126.219         8.616.004        Outras obrigações 34.125              263.416

Total do passivo circulante 8.407.488        8.778.174        

Não circulante Patrimônio líquido
Tributos a recuperar 5 704.343 552.607            Patrimônio social 10.a 400.000            400.000            

Ativo imobilizado 6 16.034 41.935              Superávit acumulado 10.b 39.108 32.372              

Total do ativo não circulante 720.377 594.542 Total do patrimonio líquido 439.108 432.372

Total do ativo 8.846.596         9.210.546        Total do passivo e patrimônio líquido 8.846.596        9.210.546        

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO TELEFÔNICA

Demonstração dos resultados do período
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em Reais)

Nota 2014 2013

(Reapresentado)

Receitas

Contribuições e doações de custeio da atividade 6.516.354                  7.417.432            

Doações para projetos 29.889.838                32.485.160          

Total das doações 8 36.406.192              39.902.592        

Renúncia fiscal 1.450.165                  1.420.215            

Total gratuidades 1.450.165                1.420.215          

Total das receitas 37.856.357              41.322.808        

Despesas

Despesas gerais  e administrativas 11 (36.277.860)               (39.756.437)         

Despesa financeira líquida 12 (90.629)                     (2.769.863)          

Outras receitas/(despesas) (37.704)                     (70.795)               

Total das despesas (36.406.192)             (42.597.096)       

Renúncia fiscal (1.450.165)                 (1.420.215)          

Total gratuidades (1.450.165)               (1.420.215)         

Superávit/(déficit) do exercício -                               (2.694.503)         

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO TELEFÔNICA

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em Reais)

2014 2013

Superávit/(déficit) do exercício -                (2.694.503)         

Outros resultados abrangentes

Ganhos/(perdas) atuariais não realizadas e efeito da limitação de ativo do plano superavitário 6.736             (39.482)             

   

Total do resultado abrangente do exercício              6.736        (2.733.985)

As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO TELEFÔNICA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em Reais)

Patrimônio 
social 

(Déficit)/superávit 
acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012 400.000            2.766.357                    3.166.357         

Déficit do exercício -                  (2.694.503)                   (2.694.503)        

Perdas atuariais líquidos e efeito do limitador do ativo -                  (39.482)                       (39.482)             

Saldos em 31 de dezembro de 2013 400.000            32.372                        432.372            

Ganhos/(perdas) atuariais líquidos e efeito do limitador do ativo -                  6.736                          6.736                

Saldos em 31 de dezembro de 2014 400.000           39.108                       439.108           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO TELEFÔNICA

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em Reais)

2014 2013

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit/(déficit) dos exercícios -                      (2.694.503)       

Ganhos/(perdas) atuariais líquidos e efeito do limitador do Ativo 6.736               (39.482)            

Ajuste para reconciliar o (déficit)/superávit ao caixa gerado pelas atividades 

operacionais -                      -                      

Receita de aplicação financeira a destinar 553.991           1.496.020        

Depreciação e amortização 25.901             29.959             

586.628          (1.208.006)      

(Aumento)/diminuição de ativos

Créditos com empresas ligadas (6.596)              (47.410)            

Tributos a recuperar (151.737)          (160.019)          

Adiantamentos a empregados (142.570)          (121.902)          

Provisão atuarial - plano de pensão (3.198)              43.388             

Despesas antecipadas 253.558           (253.558)          

Outros ativos (55.882)            4.613               

Aumento/(diminuição) de passivos 

Fornecedores (833.984)          2.171.144        

Pessoal, encargos e beneficios sociais 128.722           374.444           

Projetos em andamento 15.500             (2.368.406)       

Impostos, taxas e contribuições 27.581             (80.488)            

Obrigações com empresas ligadas (31.561)            (493.378)          

Outras obrigações (229.292)          (54.759)            

Caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais (442.829)         (2.194.338)      

Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa (442.829)         (2.194.338)      

A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:

No início do exercício 7.768.669        9.963.006        

No final do exercício 7.325.840        7.768.669        

(442.829)         (2.194.337)      

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional 

A Fundação Telefônica é uma entidade jurídica de direito privado, de natureza 
cultural e com fins não econômicos, instituída pelas empresas Telefônica Brasil 
S.A. (anteriormente Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp) sociedade 
estabelecida no Brasil e Fundación Telefónica, fundação cultural privada, de 
caráter permanente e com fins não econômicos, organizada e existente de 
acordo com as leis da Espanha, com sede em Madri. 
 
A Fundação iniciou suas atividades em 22 de janeiro de 1999, tendo como 
objetivos sociais: 
 
� Favorecer o desenvolvimento da educação e da igualdade de oportunidade 

entre as pessoas, mediante a aplicação de novas tecnologias de informação 
nos processos de aprendizado; 

� Contribuir para a melhoria das condições de vida dos grupos sociais menos 
favorecidos, como crianças, idosos ou deficientes, mediante estudo e 
desenvolvimento de aplicações sociais e sanitárias das telecomunicações; 

� Contribuir exclusivamente com programas de desenvolvimento destinados às 
camadas menos favorecidas da população e conduzidos por entidades sem 
fins lucrativos e de alto prestígio na comunidade em que tais programas se 
desenvolverem; 

� Favorecer e contribuir para o desenvolvimento de atividades artísticas e 
culturais. 

 
Os seus objetivos sociais são desenvolvidos por meio de patrocínio direto de 
projetos aprovados pela Fundação ou por meio da intermediação de recursos 
das instituidoras e de outras empresas do Grupo Telefônica para projetos que 
atendam aos seus objetivos. 
 
A Entidade é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
(Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999), é um título fornecido pelo Ministério da 
Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e 
convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e 
municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser 
descontadas no Imposto de Renda. 
 
A Fundação obteve um certificado emitido pelo poder público federal ao 
comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles 
derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, pode 
celebrar com o poder público os chamados termos de parceria, que são uma 
alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade e razoabilidade 
em prestar contas. 
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A renovação da qualificação como OSCIP está condicionada à prestação de 
contas anual, conforme determina Portaria SNJ nº 24, de 11 de outubro de 
2007, publicada no DOU de 15 de outubro de 2007. Caso Entidade não 
apresente a prestação de contas anual não perde a qualificação 
automaticamente, mas fica em situação irregular. As empresas não poderão 
deduzir as doações que fizerem a essas entidades, nos termos da MP nº 2158-
35/01. 
 
Aspectos tributários 
 
A Entidade atende a todos os requisitos da legislação, sendo imune do Imposto 
de Renda (com base no artigo 150 da Constituição Federal) e isenta de 
contribuição social sobre o superávit e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) (com base no artigo 55 da Lei nº 8.212/91, 
revogada pela Lei nº 12.101/09, que também ampliou a isenção da COFINS 
sobre receitas financeiras para entidades beneficentes de assistência social a 
partir de novembro de 2009). 
 
 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Base para elaboração 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na ITG 2002 – Entidades sem finalidades de lucros, 
que revogando as Resoluções do CFC nos 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 
926/01 e 966/03 e também pela da NBC TG 1000 – Contabilidade para 
pequenas e médias empresas para os aspectos não abordados pela ITG 
2002 – Entidade sem finalidade lucros. 
 
a. Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo. 

b. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Fundação. Todas as informações financeiras divulgadas nas 
demonstrações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
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c. Estimativas contábeis 

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar 
estimativas para mensuração e reconhecimento de certos ativos, passivos 
e outras transações. A determinação dessas estimativas levou em 
consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos 
relativos a eventos futuros e outros fatores, objetivos e subjetivos. Itens 
significativos sujeitos a estimativas incluem: (i) a determinação das vidas 
úteis dos ativos imobilizados; (ii) provisões para contingências; e outras 
similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às 
estimativas. A Fundação revisa suas estimativas e premissas pelo menos 
anualmente. 

2.2. Principais práticas contábeis 

Ativos circulantes 

Caixa e equivalentes de caixa 

São valores em caixa e equivalentes de caixa, incluindo valores mantidos 
em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As 
aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão 
registrados pelo montante aplicado acrescido dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou 
de realização. 

Imobilizado 

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As 
depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição 
com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil 
estimada dos ativos em operação. 

Demais ativos circulantes 

São demonstrados aos valores de aquisição acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, reduzidos, mediante provisão, aos 
seus valores prováveis de realização, quando aplicáveis. 

Passivos circulantes 

Provisões 

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Fundação possui uma 
obrigação legal ou é constituída como resultado de um evento passado, e 
é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a 
obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.  



 
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

13 

Provisão para contingências 

As provisões para contingências são constituídas mediante avaliações de 
seus riscos e quantificadas com base em fundamentos econômicos e 
pareceres jurídicos sobre os processos e outros fatos contingenciais 
conhecidos nas datas de encerramentos dos exercícios. 

Demais passivos circulantes 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando 
aplicável, ajustados ao valor presente e acrescidos dos correspondentes 
encargos financeiros e variações monetárias incorridas até as datas dos 
balanços. 

Patrimônio líquido 

Constituído pela dotação inicial de seus instituidores, doações, 
subvenções, legados, ou contribuições recebidas de pessoas físicas, 
jurídicas, entidades ou organismos nacionais e internacionais acrescido ou 
diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício social. 

Receitas de contribuições e doações 

As receitas relacionadas às contribuições das instituidoras são 
reconhecidas quando recebidas, por se destinarem ao custeio das 
atividades operacionais ou a patrocínios de projetos, via intermediação de 
recursos das instituidoras e outras empresas do Grupo Telefônica. 

Apuração do superávit ou déficit 

As doações e contribuições recebidas a título de patrocínio de programas 
e projetos são reconhecidas como “Projetos em andamento” e 
apropriadas ao resultado pela utilização dos respectivos recursos. As 
doações espontâneas recebidas sem destinação específica para programas 
e projetos são reconhecidas como receitas quando recebidas. 

As receitas e despesas são registradas conforme o período de 
competência. 
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Receita de aplicação financeira 

A Entidade registra o saldo acumulado de rendimentos de aplicações 
financeiras do período de 2000 a 2014 no montante de R$ 2.050.011 a 
débito no resultado do exercício em contrapartida da Rubrica “Receita de 
aplicações financeiras a destinar”, para os projetos sociais apoiados pela 
Fundação Telefônica. A Entidade estabeleceu como diretriz que qualquer 
ocorrência de transação que possua este tipo de natureza seja 
reconhecida em Conta “Rendimento de aplicações financeiras a destinar” 
no passivo ao invés de ser reconhecido no resultado, até que a 
Administração da Entidade delibere sobre a destinação na aplicação em 
projetos a serem selecionados. 

2.3. Instrumentos financeiros 

Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, 
contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim 
como contas a pagar. Instrumentos financeiros não derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos 
que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, de 
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente, 
ao reconhecimento inicial, esses instrumentos financeiros são mensurados 
de acordo com a respectiva classificação: 

Instrumentos mantidos até o vencimento 

Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são classificados 
como mantidos até o vencimento. Assim, são mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de 
eventuais reduções em seu valor recuperável. 

Instrumentos financeiros ao valor justo pelo resultado 

Um instrumento é classificado ao valor justo pelo resultado se for mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no reconhecimento inicial.  

Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são 
reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros 
ao valor justo pelo resultado são medidos pelo valor justo e suas 
flutuações são reconhecidas no resultado. 

Outros passivos financeiros 

Outros instrumentos financeiros não derivativos são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, diminuídos 
por eventuais reduções no valor recuperável. 
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2.4. Demonstração dos fluxos de caixa 

Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 3R1 - 
Demonstração dos fluxos de caixa. 

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa 
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto.  

Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os 
seguintes: 

� Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de 
ingressos e receitas e outras atividades que não sejam atividades de 
investimento ou de financiamento; 

� Atividades de investimentos: são as atividades relativas à aquisição e 
alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos 
em atividades operacionais ou de financiamento; 

� Atividades de financiamento: são as atividades que têm como 
consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e 
nos empréstimos obtidos. 

2.5. Reapresentação da demonstração do resultado do exercício anterior 

As demonstrações do resultado referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013, foram reapresentadas, visando a uma melhor 
comparabilidade. A seguir, apresentamos as informações inseridas: 

 
� Apresentação do valor de renúncia fiscal no montante de R$ 1.420.215, 

conforme requisitado pelo ITG 2002 no item 27c. 
 
 
3. Caixas e equivalentes de caixa 
 

2014 2013

Caixas e equivalentes de caixa 48.815            482.887           

Aplicações financeiras 7.277.026       7.285.782        

7.325.840      7.768.669       

 
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de 
renda fixa e são remunerados às taxas que variam entre 95% a 102% do 
Certificado de Depósito Interbancário. 
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4. Partes relacionadas 

a) Créditos com partes relacionadas: 
 

2014 2013

Telefônica Brasil S.A 279.127       274.176       

Telefônica Data 22.268         22.268         

SP Telecom Participações 41.761         41.761         

Telefônica Serviços Empresariais 1.139           1.139           

344.295      339.343      

 

b) Obrigações com partes relacionadas: 

2014 2013

Telefônica Data 2.784 2.784

Telefônica S.A 10.956 9.633

Telefônica Serviços Empresariais 75.847 73.721

Telefônica Brasil S.A 138.031         152.776

SP Telecom Participações 22.236 22.236

Telefônica Tranporte e Logística -                    21.909

249.854 283.059

 

As obrigações com a Fundação e a empresas ligadas referem-se a prestação 
de serviços econômico-financeiros e rateio de despesas operacionais.  

 
 
5. Tributos a recuperar 

2014 2013

IRRF sobre aplicações financeiras ( i ) 672.794 527.517

Outros impostos 31.549 25.090

704.343 552.607

 
(i) A Fundação Telefônica entrou com um processo tributário contra a União Federal por meio 

de uma ação ordinária com vistas a obter a declaração do direito da Fundação Telefônica à 
imunidade tributária, inclusive sobre o IRRF incidente sobre suas aplicações financeiras, 
sob o argumento de que a entidade preenche os requisitos elencados na legislação 
complementar (art. 14 do CTN), bem como que é inconstitucional o art. 12, da Lei nº 
9.532/97, que determina que “não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e 
ganhos de capitais auferidos em aplicações de renda fixa ou de renda variável”. 
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Em 25 de abril de 2013, foi proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada, 
sob a alegação de que “nessa fase processual e pela documentação 
apresentada pela autora, não é possível aferir o preenchimento de todos os 
requisitos legais necessários para fazer jus à pretendida imunidade”. Essa 
decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0011218-49.2013.4.03.0000, no 
qual o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo por suposta ausência de 
periculum in mora, o que ensejou a apresentação de agravo regimental, que 
aguarda julgamento. 
 
Nos autos da ação ordinária, em 20 de novembro de 2013, foi publicado 
despachado intimando a Fundação Telefônica a apresentar réplica à 
contestação da União Federal e também a indicar as provas que pretendem 
produzir, o que foi cumprido em 02 de dezembro de 2013. 
 
Em 19 de setembro de 2014 foi publicada decisão indeferindo o pedido de 
prova pericial, por entender o magistrado que a matéria em discussão não 
demanda conhecimento técnico especializado. Em 24 de outubro de 2014, a 
procuradoria retirou os autos em carga e em 24 de novembro de 2014 os autos 
foram devolvidos pela procuradoria, sendo que se aguarda a juntada de sua 
manifestação aos autos. 

 
 
6. Imobilizado 

Taxa 
depreciação 

a.a %
Saldo em 

31/12/2013 Adições Depreciação

Saldo em 
31/12/2014

Móveis e Utensílios 10% 1.714 - (232)             1.481

Computadores e periféricos 20% 9.793 - (9.793)          -

Veículo 20% 30.428 - (15.875)        14.553
41.935 (25.901)       16.034

Custo total 150.959 150.959

Depreciação acumulada (109.024)      (134.925)      
Imobilizado líquido 41.935 16.034

Taxa 
depreciação 

a.a %
Saldo em 

31/12/2012 Adições Depreciação

Saldo em 
31/12/2013

Móveis e Utensílios 10% 1.946 - (232)             1.714

Computadores e periféricos 20% 23.645 - (13.852)        9.793

Veículo 20% 46.303 - (15.875)        30.428
71.894        -                  (29.959)       41.935        

Custo total 150.958 150.959

Depreciação acumulada (79.064)        (109.024)      
Imobilizado líquido 71.894 41.935

2014

2013
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7. Pessoal, encargos e benefícios sociais  

2014 2013

Salários e encargos sociais         83.359          87.580 

Provisão para férias       568.072        446.482 

Bonificação para empregados       374.397        312.869 

Bonificação para executivos 477.577      527.752       

1.503.405 1.374.682  

 
 

Para empregados a bonificação referente ao ano de 2014 foi com base em 
acordo coletivo, onde foi estabelecido o pagamento de até 2,75 salários, com 
base no salário de dezembro de 2014, mediante avaliação de cumprimento de 
metas. A bonificação para executivos será aferida anualmente com base nos 
salários anuais e de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas pela 
Administração, conforme demonstrado a seguir: 
  

Grade  Salário por ano 
B  9,10 
C  7,15 
D-E  5,85 
19-20  4,00 
18  3,00 

 

 

 

8. Projetos em andamento 

Saldo em 

31/12/2013 Ingressos

 Rendimentos 

financeiros Gastos

Saldo em 

31/12/2014

Infância 15.007         7.988.928       140.000           (8.138.568)      5.368          

Educação 4.530           7.500.020       -                       (7.488.983)      15.568        

Inovação social 428.289       4.407.003       -                       (4.385.532)      449.759      

Eventos e publicações 104.573       4.873.586       -                       (4.906.244)      71.915        

Voluntários 713.855       2.648.557       -                       (2.706.787)      655.626      

Comunicação institucional 56.090         2.321.461       -                       (2.263.725)      113.827      

Organização 4.366           6.542.136       -                       (6.516.354)      30.148        

1.326.710    36.281.692     140.000           (36.406.192)    1.342.211   

 
� Ingressos – referem-se aos ingressos recebidos do exercício corrente. 
� Rendimentos financeiros - referem-se a rendimentos financeiros com 

deliberação especifica, conforme descrito na Nota Explicativa nº 9. 
� Gastos - referem-se aos valores gastos (consumidos) por projeto no exercício 

corrente.  
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� Receitas - as doações e contribuições recebidas a título de patrocínio de 
programas e projetos são reconhecidas como “Projetos em andamento” e 
apropriadas ao resultado pela utilização dos respectivos recursos.  

9. Receita de aplicação financeira a destinar 

Saldo em 31/12/2012 -                    

Rendimento de aplicação financeira do exercício 801.183

Rendimento de aplicação financeira acumulado de 2000 a 2012 2.694.503

Valores deliberados ( i ) (1.999.667)     

Saldo em 31/12/2013 1.496.020     

Rendimento de aplicação financeira do exercício 693.991

Valores deliberados ( ii ) (140.000)        
Saldo em 31/12/2014 2.050.011

 
(i) Em reunião da Administração da Entidade, deliberou-se a destinação do saldo acumulado de 

rendimentos de aplicações financeiras do período de 2000 a 2012 no montante de R$ 
1.999.666 para os projetos sociais apoiados pela Fundação Telefônica; 

(ii) Em 2014, foi deliberado R$ 140.000,00 para o projeto infância. 

10. Patrimônio líquido  

a) Patrimônio social 
 
A Fundação extinguir-se-á por deliberação do Conselho Curador 
observando-se as disposições legais, o patrimônio remanescente será 
incorporado à outra congênere, sem fins lucrativos, preferencialmente 
qualificada nos termos da Lei nº 9.790/99, com finalidade semelhante ou 
idêntica, com sede no Estado de São Paulo, ouvindo-se previamente o 
Ministério Público. 
 
Na hipótese da Fundação perder a atribuição conferida pela Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999, o acervo patrimonial será transferido para outra 
pessoa jurídica qualificada. 
 
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Fundo Patrimonial Social estava 
composto da seguinte forma: 
 

2014 2013

Telefônica Brasil S.A. 100.000 100.000

Vivo Participações S.A. 100.000 100.000

Fundación Telefónica 200.000 200.000

400.000 400.000
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b) Superávit acumulado 
 
O superávit de R$ 39.108 será integralmente destinado ao cumprimento dos 
objetivos estatutários da Fundação, favorecendo o desenvolvimento da 
educação e da igualdade de oportunidade entre pessoas, em território 
nacional. 

11. Despesas gerais e administrativas 

2014 2013

Serviço de terceiros (10.838.655)         (12.363.387)         

Aluguéis (90.000)                (79.818)                

Materiais (100.560)              (1.267)                  

Pessoal (5.686.778)           (6.317.579)           

Doações (19.360.496)         (20.887.107)         

Outros (201.371)              (107.279)              

(36.277.860)       (39.756.437)       

 

12. Despesas financeiras 

2014 2013

Diferimento dos rendimento de aplicação financeira de 

exercícios anteriores -                  2.694.503      

IOF 96.413          70.503          

Variação cambial negativas e positivas (5.072)           9.062            

Plano visão multi (2.586)           (6.406)           

Juros sobre recolhimento de ISS de terceiros -                  -                  

Outras 1.873            2.201            

90.629         2.769.863    

 
 
13. Planos de benefícios pós-emprego 

 
A Fundação patrocina um plano de contribuição definida, o plano de 
benefícios Visão Telefônica, o qual atende cerca de 21 empregados (24 
empregados em 2013). A contribuição da patrocinadora no ano de 2014 foi de 
R$ 84.276 (R$ 110.406 em 2013). 
  
O plano é viabilizado por meio de contribuições feitas pelo participante e pela 
patrocinadora, creditadas em contas individuais. A Companhia é responsável 
pelo custeio de todas as despesas administrativas e de manutenção do plano, 
inclusive pelos riscos de morte e invalidez dos participantes.   
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O participante pode fazer cinco tipos de contribuições ao plano, sendo: (a) 
contribuição normal básica: percentual de 2% do seu salário de participação; 
(b) contribuição normal adicional (opcional): percentual variável de 0% a 7% 
da parcela do salário de participação que for maior que nove unidades de 
referência padrão do plano; (c) contribuição esporádica (opcional): percentual 
inteiro aplicável sobre o salário de participação, livremente escolhido pelo 
participante; (d) específica (opcional): percentual inteiro livremente 
escolhido pelo participante aplicável sobre bônus, participação nos lucros e 
resultados ou qualquer outro pagamento efetuado pela patrocinadora; (e) 
suplementar (opcional): valor e frequência livremente escolhido pelo 
participante. 
 
Já a patrocinadora pode fazer três tipos de contribuições, sendo: (a) 
contribuição normal básica: contribuição igual a 100% da contribuição normal 
básica do participante; (b) contribuição normal adicional: igual a 100% da 
contribuição normal adicional do participante; (c) voluntária (opcional).  
 
A avaliação atuarial do plano foi efetuada em dezembro de 2014 e 2013, com 
base no cadastro dos participantes de 31 de julho de 2014 e 31 de agosto de 
2013, respectivamente, projetado para 31 de dezembro de 2014 e 2013, 
respectivamente, tendo sido adotado o método do crédito unitário projetado 
e os ganhos e perdas atuariais gerados em cada exercício são reconhecidos de 
forma imediata em Outros Resultados Abrangentes. Os ativos dos planos estão 
posicionados em 31 de dezembro de 2014 e 2013, respectivamente. 
 
A provisão atuarial referente ao plano citado está registrada em “Provisão 
atuarial - plano de pensão”  
 
O ativo atuarial líquido registrado pela Companhia em 31 de dezembro de 
2014 e 2013 relativo aos riscos de morte e invalidez do plano é o seguinte: 
 

a. Conciliação dos ativos e passivos atuariais 
 

 2014  2013 
 Visão  Visão 
Total do passivo atuarial 40.290 32.149
Valor justo dos ativos 116.309 145.908
Passivo (ativo) líquido (76.019) (113.759)
   
Limitador dos ativos  50.533 91.471
Ativo atuarial líquido 25.486 22.288

 
b. Total de despesa reconhecida na demonstração de resultado 

 
 2014  2013 
 Visão  Visão 
Custo do serviço corrente  8.670 26.978
Juros líquidos sobre o ativo/passivo atuarial, líquido (2.688) (6.406)
 5.982 20.572
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c. Valores reconhecidos em outros resultados abrangentes 
 

 2014  2013 
 Visão  Visão 
(Ganhos) e perdas atuariais reconhecidos imediatamente (44.053)  (21.342)
Efeito limitador 50.789  60.824
Custo total reconhecido em outros resultados abrangentes 6.736  39.482

 
d. Movimentação do (ativo) passivo atuarial líquido 

 
 2014  2013 
Passivo/(ativo) do plano em 01/01 (22.288) (65.676)
 
 
Despesas do exercício 5.982 20.572
Contribuições da Empresa no exercício (2.444) (16.666)
(Ganhos)/perdas atuariais reconhecidos em outros 
resultados abrangentes (6.736) 39.482
Passivo/(ativo) do plano em 31/12 (25.486) (22.288)
    
Ativo atuarial reconhecido no balanço 25.486 22.288

 
e. Movimentação do passivo atuarial 

 
  2014  2013 
Passivo atuarial em 01/01 32.149 127.671
 
Custo do serviço corrente 8.670 26.978
Juros sobre o passivo atuarial 3.083 10.274
Benefícios pagos no exercício - -
Contribuição de participantes vertidas no ano 530 1.643
(Ganhos) e perdas atuariais do exercício (4.142) (134.417)
 
Passivo atuarial em 31/12 40.290 32.149

 
f. Movimentação dos ativos dos planos 

 
 2014  2013 
Valor justo dos ativos do plano em 01/01 145.908 221.559
Benefícios pagos no exercício - -
Contribuições da patrocinadora 2.444 16.666
Contribuições de participantes 530 1.643
Rendimento esperado dos ativos do plano no exercício 15.622 19.115
Ganhos/(perdas) atuariais sobre os ativos (48.195) (113.075)
Valor justo dos ativos do plano em 31/12 116.309 145.908

 
g. Despesas previstas para o exercício de 2015 

 
  Visão 
Custo do serviço corrente 7.007
Juros líquidos sobre o ativo/passivo atuarial líquido (3.154)
Total de despesas para 2015 3.853
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h. Premissas atuariais 
 

2014  

Taxa de retorno 
esperada sobre 

os ativos do 
plano  

Taxa de 
crescimento 

salarial futuro  

Índice nominal 
anual de 

reajuste dos 
benefícios 

previdenciários  
Idade prevista para 

aposentadoria  

Taxa utilizada para 
desconto a valor 

presente do 
passivo atuarial 

Visão  
 

11,17% 6,69% 5,00%
 
Elegibilidade do benefício 
de aposentadoria normal  

 
11,17% 

 
Observação: todas as taxas são nominais. 

 
Além das premissas acima, foram adotadas outras premissas, como segue: 
 
� Taxa de inflação: 5,00%; 
� Fator de capacidade para salários e benefícios: 98%; 
� Rotatividade: Tábua Experiência Rotatividade Visão 2008-2011; 
� Tábua de entrada em invalidez: Light-Fraca suavizada em 30%; 
� Tábua de mortalidade: AT2000 Basic suavizada em 50%, segregada por 

sexo, e 
� Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 disabled masculina. 

 

2013  

Taxa de retorno 
esperada sobre 

os ativos do 
plano  

Taxa de 
crescimento 

salarial futuro  

Índice nominal 
anual de 

reajuste dos 
benefícios 

previdenciários  
Idade prevista para 

aposentadoria  

Taxa utilizada 
para desconto a 

valor presente do 
passivo atuarial 

Visão   9,73% 6,18%  4,5% 
Elegibilidade do benefício 
de aposentadoria normal   10,77%

 
Observação: todas as taxas são nominais. 

 
Além das premissas acima, foram adotadas outras premissas, como segue: 

 
� Taxa de inflação: 4,5%; 
� Fator de capacidade para salários e benefícios: 98%; 
� Rotatividade: Tábua Experiência Rotatividade Visão - 2008-2011; 
� Tábua de entrada em invalidez: Light-Fraca suavizada em 30%; 
� Tábua de mortalidade: AT2000 Basic suavizada em 50%, segregada por 

sexo, e 
� Tábua de mortalidade de inválidos: RP-2000 disabled masculina. 

 
i. Rendimento esperado de longo prazo dos investimentos 

 
  2014  2013 
Percentual de alocação dos ativos dos planos 
- Instrumentos de capital 6,10% 6,50%
- Instrumentos de dívida 92,70% 92,20%
- Outros 1,20% 1,30%
 100% 100%
 
Retorno esperado dos ativos dos planos  
- Instrumentos de capital 11,17% 9,73%
- Instrumentos de dívida 11,17% 9,73%
- Outros 11,17% 9,73%
Total 11,17% 9,73%
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j. Histórico dos ativos e passivos observados 
 
  2014  2013 
 
Valor presente das obrigações 40.290  32.149 
Valor justo dos ativos 116.309  145.908 
Superávit (76.019)  (113.759) 
Ajuste por experiência dos passivos (valores) (4.142)  (134.417) 
Ajuste por experiência dos ativos (valores) (48.195)  (113.075) 

 
k. Calendário de benefícios a serem pagos nos próximos exercícios 

 
  

2015  2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019  
2020 em 
diante 

Planos de pensão 
definida 6.989  6.874  6.808  6.779  6.749  91.288 

 
 
14. Principais projetos  

 
Em 2014, os principais projetos que a Fundação foi responsável pela 
intermediação com as suas instituidoras e outras empresas do Grupo Telefônica 
foram: 
 

Projeto/parceiro 
 

(Não auditado) - 
custo total do 

projeto 
 

Objeto do contrato 
Instituto da Infância - 
IFAN  

 
2.003.146 

 

Projeto: Compromisso Vivo - Direitos de Crianças e Adolescentes 
enfrentamento ao Trabalho Infantil 

Visão Mundial 
 

1.194.189 
 

Intervenção direta 
Instituto Buriti 

 
850.000 

 

Patrocínio, pela PATROCINADORA Telefônica Brasil S/A, do Plano 
Anual do Projeto Tela Brasil, que visa à manutenção da Associação 
Tela Brasil, que tem como intuito, entre outras atividades, a 
manutenção e o desenvolvimento do portal Tela Brasil, que é 
referência nacional em conteúdo pedagógico audiovisual e 
também na disponibilização de informações sobre o mundo 
audiovisual para jovens e educadores interessados na área 

Instituto Natura 

 
700.000 

 

Doação com Prestação de Contas para viabilização do Projeto 
GENTE; inclusão da FT no stand de parceiros no congresso Bett 
2014 para divulgação do projeto; apoio à viabilização da nova 
plataforma de objetos de aprendizagem - Escola Digital 

Lynx - Plataforma Game 
Voluntariado Digital  

 
686.373 

 

Prestação de serviços de produção de apresentações corporativas, 
de acordo com os requisitos técnicos. Criação, desenvolvimento e 
gerenciamento do "game" social - voluntariado. Disponibilização 
do código fonte do "game" social  - voluntariado  

Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do 
Recife – CESAR 

 
649.677 

 

Doação com prestação de contas 

Instituto Tellus 
 

627.000 
 

Escolas que inovam, QMágico 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância - UNICEF 

 
600.000 

 

Doação sem prestação de contas 

Centro de Estudos 
Avançados de Promoção 
Social e Ambiental - 
CEAPS 

 
547.767 

 

Doação com prestação de contas - jovens empreendedores do 
Tapajós 

Grupo Ambientalista da 
Bahia 

 
519.832 

 

Gestão do Centro de Educação e Inovação Tecnológica Santa Cruz 
Cabrália - BA 

Plan Internacional Brasil 

 
500.776 

 

Projeto Trabalhar não é brincadeira#Atender 1000 crianças e 
adolescentes em situação ou risco de trabalho infantil. 
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Projeto/parceiro  

(Não auditado) - 
custo total do 

projeto  Objeto do contrato 
ASSOCIAÇÃO ALFASOL 

 
500.000 

 

E ampliação de sua atuação, que a partir de 2013 passou a realizar 
novas ações com base em três principais pilares: inovação, 
geração e disseminação de conhecimento, bem como apoiar a 
equipe de voluntariado da FUNDAÇÃO para desenvolvimento de 
um Festival Educação local, considerando um encontro de 
formação com um grupo de 08 voluntários, além da 
disponibilização da metodologia por meio de um manual e 
acompanhamento à distância por meio de um grupo específico no 
Facebook, cujo detalhamento se encontra exposto no anexo, que 
fica fazendo parte integrante deste instrumento. 

Associação Parceiros da 
Educação 

 
500.000 

 

Doação sem prestação de contas 

Instituto Lemann 
 

500.000 
 

Doação sem prestação de contas 
Fundação Roberto 
Marinho 

 
500.000 

 

Doação sem prestação de contas - realização do 5º Pitching para 
documentários do canal futura – Doc. Futura 5 

Associação Telecentro de 
Informação e Negócios - 
ATN 

 
470.670 

 

Desenvolver o projeto Escolas Rurais Conectadas: Formação Online 
e Laboratório Viamão 

Associação Cidade Escola 
Aprendiz 

 
465.744 

 

Doação sem contrapartida 

Cipó - Comunicação 
Interativa 

 
399.960 

 

Gestão executiva da Campanha É da Nossa Conta! 2014, 
planejando, executando atividades de comunicação e articulando 
as organizações do semiárido brasileiro. 

Aldeias Infantis SOS 
Brasil 

 
390.000 

 

Aditivo para alteração forma de pagamento e acréscimo de 
cláusulas contratuais 

Instituto Voluntários em 
Ação - IVA 

 
350.944 

 

Projeto de Voluntariado Digital e Semana do Voluntariado Digital 
2014 

ChildFund Brasil - Fundo 
para Crianças 

 
329.890 

 

Aditivo para alteração forma de pagamento e acréscimo de 
cláusulas contratuais 

Fundação Instituto de 
Administração - FIA 

 
326.588 

 

Reformulação do Curso Online “A Escola no Combate ao Trabalho 
Infantil”, durante o primeiro semestre de 2014, incluindo as 
adaptações necessárias para o uso da nova plataforma de educação 
à distância (Moodle), em conjunto com a Fundação Vanzolin, 
responsável pela citada plataforma. Dar apoio à Rede Promenino, 
durante o primeiro semestre de 2014, por meio da retomada de 
contatos com ex-alunos dos cursos ECA na Escola e ECTI, realização 
de pesquisa sobre os impactos dos citados cursos nas práticas 
profissionais destes educadores, levantamento e divulgação de 
práticas relevantes referentes ao combate ao trabalho infantil por 
meio da escola; realizar uma turma do ECTI, já reformulado, no 
segundo semestre de 2014, atingindo 8000 inscritos, 
principalmente educadores (professores, coordenadores 
pedagógicos, etc.) de escolas públicas brasileiras, tendo como foco 
o combate ao trabalho infantil. 

Associação Telecentro de 
Informação e Negócios - 
ATN 

 
306.324 

 

Escolas rurais conectadas 

ICOM - Instituto 
comunitário 

 
300.000 

 

Para realizarmos o seminário anual em novembro de 2014 e 
obtermos  as ferramentas multimídias no ambiente Lab online 

Telefônica Serviços de 
Ensino Ltda. (TLS) 

 
300.000 

 

Desenvolvimento de plataformas virtuais para ensino 

Oficina de imagens - 
Comunicação e Educação 

 
259.997 

 

Contratação de parceiro excetudor responsavel pela formação de 
60 adolescentes no combate ao trabalho infantil. O projeto visa 
desenvolver competências do Século XXI nos adolescentes 
participantes, por meio de oficinas de comunicação, mobilização 
social e trabalho infantil. Ao final do projeto, os adolescentes 
deverão desenvolver ações mobilizadoras em suas comunidades, a 
fim de combater o trabalho infantil. 

Instituto Conecta 
 

253.400 
 

Doação Projeto GELP  
Editacuja Editora Ltda. - 
ME  

 
243.308 

 

Prestação de serviços para desenvolver e aplicar uma nova etapa 
na metodologia que apoie os jovens de Santa Cruz Cabrália a 
encontrar soluções inovadoras para suas próprias vidas e para suas 
comunidades, por meio de sua inserção na cultura digital, da 
construção de seus projetos de vida e do desenvolvimento de 
empreendimentos digitais 
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Projeto/parceiro  

(Não auditado) - 
custo total do 

projeto  Objeto do contrato 
Associação Telecentro de Informação e 
Negócios - ATN 

 
238.960 

 

Projeto Escolas Rurais Conectadas: Caminhos 
para construir, colaborar e aprender 

Aldeias Infantis SOS Brasil 
 

210.427 
 

Doação Com Prestação de Contas 
Associação Projeto Roda Viva 
Construção da Cidadania da Criança 

 
200.000 

 

O presente Contrato tem como objeto a doação 
institucional da FUNDAÇÃO ao RODA VIVA, para 
que esta execute sob sua exclusiva gestão e 
responsabilidade, o projeto Pacto de Educação 
pelo Pará. 

Instituto Reos 

 
200.000 

 

O presente Contrato tem como objeto a doação 
institucional da FUNDAÇÃO ao INSTITUTO REOS, 
para que este execute sob sua exclusiva gestão e 
responsabilidade, o projeto Construção de 
Cenários para a Educação. 

Instituto Lemann 

 
200.000 

 

Doação sem prestação de contas - Projeto 
Programaê 

Avante - Educação e Mobilização Social  
(Aditivo) 

 
200.000 

 

Capacitação para enfrentar trabalho infantil 

Instituto Aliança com o adolescente 
(Aditivo) 

 
200.000 

 

1º Aditivo 

Instituto de Cidadania Empresarial 
 

200.000 
 

Doação Com Prestação de Contas 
Casa do Cristo Redentor 

 
195.000 

 
Dia dos Voluntários 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini  

 
189.053 

 

Assessoria, planejamento, administração, 
manutenção, suporte e melhoria contínua da 
Rede Promenino. Além de concepção e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para o 
Portal. 

Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife – CESAR 

 
187.054 

 

Doação Com Prestação de Contas 

EL País Brasil AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E 
PUBLICIDADE LTDA. 

 
180.000 

 

Patrocínio do Fórum Educação 

Instituto Paulo MONTENEGRO 
 

180.000 
 

Doação Com Prestação de Contas 
ONG Capivari Monos 

 
165.600 

 

Doação Com Prestação de Contas Manutenção do 
pomar 

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 
VANZOLINI  

 
160.950 

 

Doação Com Prestação de Contas - Escolas que 
Inovam 

Todos pela Educação 
 

160.000 
 

Doação Sem Prestação de Contas 
Instituto Conecta 

 
157.000 

 
Aditivo valor 

Associação Imagina 

 
150.000 

 

Parceria no Plano Anual de Atividades do 
Imagina na Copa 

Viração Educomunicação 

 
150.000 

 

Doação Projeto Fortalecimento Institucional da 
VIRAÇÃO 

Instituto Chapada de Educação e 
Pesquisa (Aditivo) 

 
150.000 

 

Aditivo para alteração data de pagamento 

ISES - Instituto de Sócio Economia 
Solidária (Aditivo 

 
140.145 

 

Doação - Registro e Sistematização PDE 

Instituto Reos 
 

140.000 
 

Aditivo para alteração da forma de pagamento 
Instituto Airton Senna 

 
122.813 

 
Aditivo e prorrogação ao valor principal 

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 
VANZOLINI  

 
120.000 

 

Doação Sem Prestação de Contas Projeto 
“Cidade Digital Águas de São Pedro” 

Associação Núcleos Oikos 

 
115.673 

 

Desenvolver e facilitar um projeto de troca e 
aprendizagem coletiva sobre a prática, com as 
organizações parceiras do PDE, juntamente com 
a equipe PDE da Fundação Telefônica. 

Inst. Nac. de Prevenção e Erradicação 
do Trab. Infantil - INPETI 

 
100.000 

 

Doação Sem Prestação de Contas 

AÇÃO SOCIAL FREI GASPAR 
 

100.000 
 

Dia dos Voluntários 
ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZINHA 

 
100.000 

 
Dia dos Voluntários 

Outros 
 

1.579.003 
 

Outros projetos com valores pulverizados 
Total de Contratos em 2014  21.467.263 

 
 

Desembolsados em 2014  18.918.571 
 

 
Saldo a Desembolsar  1.397.119 
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Em 2013, os principais projetos que a Fundação foi responsável pela 
intermediação com as suas instituidoras e outras empresas do Grupo Telefônica 
foram: 
 

Projeto/parceiro 
 

Custo total do 
projeto 

 
Objeto do contrato 

Visão Mundial 

 
4.990.660 

 

Realizar diagnóstico visando à  identificação de crianças e 
adolescentes que se encontram em situação  ou risco de TI nos 
municípios de AL e PE 

Instituto da Infância - 
IFAN   2.003.146  

Projeto: Compromisso Vivo: Direitos de Crianças e Adolescentes 
enfrentamento ao Trabalho Infantil 

Plan Internacional Brasil 
 1.551.940  

Projeto Trabalhar não é brincadeira#Atender 1000 crianças e 
adolescentes em situação ou risco de trabalho infantil. 

Aldeias Infantis SOS 
Brasil  1.080.000  

Projeto Pernilongo Atendimento de 500 crianças e adolescentes em 
situação ou risco de trabalho infantil 

Fundo das Nações Unidas 
para a Infância - UNICEF  1.000.000  

Apoio ao Programa SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO conduzido 
pelo UNICEF 

Childfund Brasil - Fundo 
para Crianças 

 

959.781 

 

Projeto Pernilongo - Vale do Jequitinhonha#Projeto alocado na 
verba do BNDES#Parcelas 4, 5 e 6 serão pagas com verba de 
2014#objetivo Realizar o atendimento a 500 crianças em situação 
identificada ou risco de trabalho infantil no Vale do Jequitinhonha, 
mais especificamente nos municípios de Veredinha, Minas Novas, 
Jequitinhonha e Comercinho, através da metodologia Aflatoun  e 
de atividades socioeducativas 

Unesco Brasil 
 757.213  

Projeto "Avaliação das Competências do Sec XXI em novos modelos 
de aprendizagem e inovação social 

Instituto para 
desenvolvimento social, 
ambiental, cultural e 
tecnológico - LÓTUS 

 
518.000 

 

Parceria para que o Lótus execute sob sua exclusiva gestão e 
responsabilidade, projetos de seu portfólio  

Associação Parceiros da 
Educação   500.000  

Projeto Educação Compromisso de São Paulo 

Instituto Lemann 
 

500.000 
 

Promoção Gratuita da educação 
ASSOCIAÇÃO 
TELECENTRO DE 
INFORMAÇÃO 

 
495.560 

 

Escolas Rurais: Oportunidades formativas online de professores de 
escolas rurais 

Innovation Unit Ltd 
 400.932  

Apoio intensivo do projeto GELP através da innovation unit para os 
líderes do sistema educacional no Brasil  

Instutito Alana 

 
400.000 

 

Programa LUDZ#Implementação e avaliação dos efeitos de um 
programa de adoção de tecnologia sobre o aprendizado de 
matemática de alunos do 5º e 9º ano da rede pública de SP 

Associação Tela Brasil 
 

400.000 
 

Documentário - Educação.doc 
Instituto Conecta 

 400.000  

Repasse financeiro ao Conecta, para o aprimoramento do piloto do 
Ginásio Experimental à capacitação de professores, melhorias na 
Máquina de Testes e manutenção do projeto 

Accedo Brasil - Soluções 
Digitais Ltda  362.000  

Projeto de Empreendedorismo Social 

Associação Cidade Escola 
Aprendiz  351.000  

Gestão e potencialização da REDE PM#Ativação das Redes Interna e 
Externa e Assessoria Tecnológica. 

Centro de Estudos 
Avançados de Promoção 
Social e Ambiental - 
CEAPS 

 
344.566 

 

Doação p/ contratação de execução de atividades com Jovens em 
Santarém no Pará. 

VIRAÇÃO 
EDUCOMUNICAÇÃO  329.000  

Campanha de Mobilização e Sensibilização para combate ao TI 

IBOPE Inteligência 
Pesquisa e Consultoria 
Ltda. 

 
305.500 

 

Pesquisa: Juventude Conectada 

CESAR CENTRO DE 
ESTUDOS  DO RECIFE  301.457  

Inovação Social no Projeto Arrastão 

Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação 
Comunitária - CENPEC 

 
300.000 

 

Formação docente para o projeto Escolas que Inovam 

Editacuja Editora Ltda. 
ME  300.000  

Implantação Plataforma de Desenvolvimento de Empreendedores - 
PDE Santa Cruz Cabrália BA 
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Projeto/parceiro  
Custo total do 

projeto  Objeto do contrato 
ASSOCIAÇÃO TELECENTRO 
DE INFORMAÇÃO  295.000  

Escolas Rurais: Caminhos para o desenvolvimento de novas culturas de 
inovação e aprendizagem 

Instituto Ecosocial 
 

288.394 
 

Capacitação das Equipes de Voluntário e FT 
Pricewaterhousecoopers 
Contadores Públicos Ltda  280.541  

PMO-Oficina de projetos da FT#Assessoria na capacitação e suporte da 
equipe FT para a Implantação da Oficina de Projetos 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI  

 

252.074 

 

Dada as necessidades metodológicas e objetivos da III Conferência Global 
contra o Trabalho Infantil a proposta está estruturada para oferecer ações de 
facilitação e moderação do Eixo Temático da III Conferência chamado 
"Educação e Formação" a partir de 5 dimensões de atuação: conectar, 
mobilizar para a participação, levantar informações, intercambiar 
conhecimentos e trocas de experiências e sistematizar. Além disso, como 
produto desse contrato, além da moderação serão entregues: 
1. produção de 4 relatórios (português, inglês e espanhol): 24h cada 

Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo  250.720  

Pesquisa: Juventude Conectada 

Instituto Fonte 
 

248.763 
 

Plano de Saída do Projeto Ação Proteção 
Associação Parceiros da 
Educação   240.000  

Reforço Escolar e aceleração de estudos com Games 

Instituto Paramitas 
 

238.095 
 

Organização do Encontro Internacional de Educação 2012-2013 
Instituto Natura 

 228.000  
Viabilização da plataforma de gestão de aprendizagem tipo LMS para 
implementação do projeto Escolas que Inovam 

Terraforum Consultoria Ltda 
 

220.000 
 

Definição e Implantação de Metodologia de Sistematização do conhecimento 
FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI   204.324  

Desenvolvimento Evolutivo, suporte e manutenção corretiva da Rede 
Promenino 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI   202.664  

Projeto Aula Fundação Telefônica - AFT Etapa 2013 

Instituto de Cidadania 
Empresarial (ICE)  200.000  

Doação sem contrapartida 

Instituto Tellus 
 197.858  

Processo de capacitação e cocriação entre os parceiros do projeto escolas 
que inovam 

Instituto Acaia 

 190.112  

Projeto Pantanal#Proporcionar às crianças e jovens moradores da beira do rio 
Paraguai-MS a oportunidade de ensino de qualidade em instaçaões adequadas 
para estudo e com profissionais capacitados para o ensino de excelência. 

UM TETO PARA MEU PAÍS 
BRASIL  184.725  

Dia dos Voluntários 

Instituto Fonte 
 158.357  

Capacitação de 4 equipes tecnicas das organizações a terem seus projetos 
financiados pela FT no uso do SIM. 

ASSOCIAÇÃO TELECENTRO 
DE INFORMAÇÃO  156.560  

Elaboração de 6 estudos análiticos sobre as características e principais 
desafios do cotidiano escolar rural 

Instituto Ambiental Brasil 
Sustentável - IABS 

 
154.000 

 

Pescando com Redes 3G#Manutenção do projeto Pescando com Redes 3G, 
criar modelos e condições necessárias ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades pesqueiras locais. 

Instituto Rodrigo Mendes 
 

150.000 
 

Desenvolvimento de Programas de Formação 
Hospital Pequeno Principe 

 
150.000 

 
Doação sem contrapartida 

Repórter Brasil Organização 
de Comunicação e Projetos 
Sociais  

149.999 
 

O contrato tem como objetivo principal facilitar a difusão de informações e, 
desta forma, o combate ao trabalho infantil, produzindo reportagens, 
compostas por textos, infográficos, vídeos e fotógrafos, explicitando 
impactos e complexidades relacionadas a exploração do trabalho infantil. 

Cesar Yojiro Mtsumoto ME 
 

147.404 
 

Plano de ação Fundação 2014 
GRUPO DE INSTITUTOS E 
EMPRESAS GIFE  140.000  

Doação sem contrapartida 

Instituto de Economia 
Solidária (ISES)  136.111  

Doação sem contrapartida 

Move avaliação e estratégia  
em desenvolvimento social  135.030  

Produzir um plano de avaliação para o Projeto Escolas Rurais e um plano de 
avaliação para o Projeto Escolas que inovam 

Primeiro Passo Social Ltda 
(Gesto)  134.999  

TEDxFundação Telefônica 

Fundação Instituto de ADM- 
FIA (CEATS)  133.529  

A Escola no Combate ao TI 

FUNDAÇÃO CARLOS 
ALBERTO VANZOLINI   125.349  

Infraestrutura-Projeto Escolas que Inovam 

CESAR CENTRO DE ESTUDOS  
DO RECIFE  122.983  

Definir um plano de ação para o Programa de Inovação Social 

FUNDACAO GETULIO VARGAS 

 
116.000 

 

Projeto Amazônia em Belterra (PA)#Desenvolvimento dos habitantes da 
comunidade atendida, bem como ressaltar algumas de sas inter-relações com 
outros programas desenvilvimentos pela intituição Saúde e Alegria 

Centro Espírita Irmã Nice 
 

110.000 
 

Dia dos Voluntários 
Lar Pedro Richard 

 
106.300 

 
Dia dos Voluntários 
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Projeto/parceiro  
Custo total do 

Projeto  Objeto do contrato 
Escola de Pais do Brasil 

 

100.000 

 

Missão de ajudar pais e educadores a formar jovens autonomos, 
competentes e solidarios como o objetivo de exercerem a cidadania 
plena, esse term,o de parceria tem por objetivo regular a presente 
parceria para que a Escola de pais execute sob exclusiva gestão e 
responsabilidade, projetos do portifolio 

Instituto Conecta 
 

100.000 
 

Manutenção do Projeto GENTE 
Associação Projeto Roda 
Viva Construção da 
Cidadania da Criança  

 
100.000 

 

Projeto Pacto de Educação pelo Pará 

Fundação Dom Cabral 
 100.000  

Participação no centro de referência em Governança Social Integrada 
CRGSI 

Todos pela Educação 
 

100.000 
 

Termo de Parceria para Manutenção de Projetos Sociais - Aditivo 
Instituto Voluntários em 
Ação - IVA  100.000  

Programa de Voluntariado Digital - 2013 

Chácara das Flores 
 

100.000 
 

Dia dos voluntários 
Artemisia Negócios 
Sociais  100.000  

Movimento Choice Competition de 2013 

Instituto Lemann 

 
100.000 

 

Efetuar pesquisa para compreender os argumentos favoráveis e 
contrários ao desenvolvimento de Padrões Curriculares Nacionais no 
Brasil, bem como levantar lacunas na compreensão do assunto. 

Outros 
 

3.662.563 
 

Outros projetos com valores pulverizados 
  

 
  

Total de Contratos em 
2013 

 
29.161.209 

  

    
 

  
Desembolsados em 2013  25.354.422   
    

 
  

Desembolsados em 2014  3.386.479   
    

 
  

Saldo a desembolsar  420.308   
 
Foram desembolsados pelas patrocinadoras e pela Fundação em 2014 e 2013 
os seguintes montantes em relação aos projetos: 
 

Empresas 2014 2013

Telefônica Brasil S.A 11.385.580          5.543.277            

Vivo Participações S.A -                         5.305.019            

Fundación Telefónica 24.836.479          24.647.532          

Outras Doações 59.634                38.691                

Total 36.281.693        35.534.519        

Valores referentes aos projetos de 2013 3.386.479            35.534.519          

Valores referentes aos projetos de 2014 32.895.214          -                         
36.281.693        35.534.519        

Valores desembolsados
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15. Instrumentos financeiros  

Em 31 de dezembro de 2014, a Fundação possuía instrumentos financeiros 
representados, substancialmente, por aplicações financeiras. Os valores desses 
instrumentos reconhecidos nos balanços patrimoniais, levantados naquelas 
datas, não divergem dos valores de mercado. A Fundação não possuía 
operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 
 
 

16. Renúncia fiscal - ITG 2002 

Em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
nº 1.409/12 que aprovou a ITG2002 – Entidades sem finalidade de lucros e, em 
conformidade ao item (c) do parágrafo 28, em 2014 foram recebidas e 
utilizadas parte dos recursos financeiros em projetos sociais que está 
demonstrado no quadro a seguir, o seu montante e sua tributação como se a 
Entidade não gozasse com a imunidade: 
 

2014  2013 

Doações 
 ITCMD 

(alíquota) 
 

Gratuidade 
 

Doações 
 ITCMD 

(alíquota) 
 

Gratuidade 
73.515  2,50%  1.838  77.691  2,50%  1.942 

36.208.177  4,00%  1.448.327  35.456.828  4,00%  1.418.273 

 


