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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao
Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria do
Instituto It Mídia
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto It Mídia (“Entidade”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2021,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas – Pronunciamento
Técnico CPC PME – “Contabilidade para pequenas e médias empresas” e em conformidade com a ITG
2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução nº 1.409/12 do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.

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

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional;

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 18 de abril de 2022.

BDO RCS Auditores Associados Ltda.
CRC 2 SP 015165/O-8

Julian Clemente
Contador CRC 1 SP 197232/0-6



INSTITUTO IT MÍDIA

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Ativo 1905-07 1905-07 Passivo e patrimônio líquido 1905-07 1905-07
Nota

explicativa 2021 2020
Nota

explicativa 2021 2020
Circulante Circulante
Caixa equivalentes de caixa 3 1.564 1.185 Fornecedores 4 2 -
Adiantamento a Fornecedor - 1 - Impostos a recolher 5 2 -

1.565 1.185 4 -

Patrimônio liquido
Patrimonio Social 6 1.561 1.185

1.561 1.185

Total do ativo 1.565 1.185 Total do passivo e patrimônio líquido 1.565 1.185

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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INSTITUTO IT MÍDIA

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais) 1905-07 1905-07

Nota
explicativa  2021 2020

Contribuições Movimento Brasil Digital 1.632 2.286

Contribuições 7 1.632 2.286
Receita líquida 1.632 2.286

(+/-) Despesas/receitas operacionais
Fórum Movimento Brasil Digital - (47) (10)
Reuniões/Conselhos do Movimento - - -
Encontros Sociais, Relacionamento - (11) (13)
Bolsa de Estudo - 6 6
Pesquisa Técnica 8 (184) (112)
Assessoria Jurídica, Imprensa e Outras 9 (120) (78)
Serviços Prestados Consultorias e Outros 10 (330) (755)
Despesas com Marketing/Divulgação 11 (11) (24)
Gastos com Plataforma, Sites 12 (197) (135)
Despesas Gerais e Administrativas 13 (379) (231)
(=) Superávit Bruto 359 934

Receitas e Despesas Financeiras 14 17 (1)

(=) Superávit líquido 376 933

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

2021 2020

Lucro líquido do exercício 376 933
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 376 933

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

INSTITUTO IT MÍDIA
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INSTITUTO IT MÍDIA

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

Superávit líquido/
(prejuízo) do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2019 252 - 252

Superávit do exercício - 933 933
Transferência para o patrimônio social 933 (933) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.185 - 1.185

Superávit do exercício - 376 376
Transferência para o patrimônio social 376 (376) -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.561 - 1.561

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

Patrimônio Social Total
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INSTITUTO IT MÍDIA
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

2021 2020
(=) Superávit líquido do exercício 376 933

Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo
Impostos a recuperar - 4
Adiantamento à fornecedores (1) -
Fornecedores 2 (20)
Obrigações tributárias 2 (9)
Partes relacionadas - (8)

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 379 900

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 379 900

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.185 285
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.564 1.185

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 379 900

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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INSTITUTO IT MÍDIA

Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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1. Contexto operacional

O Instituto IT Mídia (“Entidade”) é uma associação sem fins lucrativos,
constituída em 02 de agosto de 2011, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Mantenedora em sua totalidade pela empresa IT Mídia Editora
EIRELI com Sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o Instituto IT
Mídia que exerce suas atividades estatutárias, sem nenhuma finalidade
econômica, política ou religiosa, não fazendo distinção quanto a raça, cor,
condição social, credo político ou religioso de seus associados.

O Instituto realiza atividades de associações de defesa de direitos sociais e tem
como objetivo contribuir com o desenvolvimento social e sustentável do país.
Suas ações estão distribuídas entre projetos, dentre os quais destacam-se:

 Profissional do Futuro: o projeto patrocina a formação acadêmica de jovens
carentes em idade pré-universitária mediante a concessão de bolsas de
estudos de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto;

 Eu Capacito: plataforma de capacitação em habilidades digitais, criada em
novembro de 2020, para contribuir com a capacitação de profissionais
impactados pela aceleração da transformação digital trazida pela pandemia
de Covid-19. Atualmente, a plataforma conta com mais de 1400 horas de
formação gratuitas, distribuídas em mais de 100 cursos, como Python, mobile
marketing, Java, Análise de Dados, BI, Blockchain, entre outros. Em torno de
70 mil pessoas se matricularam e estão cursando e/ou concluíram pelo menos
um curso disponibilizado no Eu Capacito;

 Programa de Formação de Engenheiros: projeto criado em parceria com a
Scala Data Centers para formação de engenheiros para a indústria de data
centers. Nesta primeira etapa, foram concedidas 28 bolsas em engenharias
mecânica, civil e elétrica, cujas aulas iniciaram-se em março de 2021. Os
alunos vieram de instituições parceiras como Fundação Bradesco, Passos
Mágicos, Instituto Nossa Senhora de Lourdes, IOS e Senai Itapevi. Além de
custear os cinco anos de faculdade, o programa prevê a contratação de parte
dos estudantes pela Scala em regime estágio/trainee/efetivo ao longo do
período;

 Tech para Inclusão: criado a partir de uma demanda da Cisco, projeto prevê
dois entregáveis em 2021: relatório apontando o impacto da pandemia no
processo de ensino de crianças com dificuldades de aprendizagem, como
dislexia e discalculia e como a tecnologia pode ser aliada ou vilã a depender
de como é aplicada; módulo adicional ao app educativo Edu para auxiliar
pais e professores na identificação de possibilidade de transtorno. A partir
de um questionário, os responsáveis saberão se as crianças podem estar
passando por algum transtorno e, a partir disso, buscar ajuda especializada.
A execução do projeto é realizada em conjunto com o Instituto ABCD.
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Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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COVID – 19

Com a advento da COVID-19 e as normas de segurança ainda vigentes, mesmo
com a vacinação tendo avançado, visando preservar a saúde de todos os
envolvidos nas entregas do Instituto IT Mídia, todas as atividades em 2021
continuaram a ser realizadas do forma online, mas o advento em nada impactou
os negócios, e ainda podemos citar que o mesmo fomentou o interesse de
companhias em tornarem-se mantenedoras das atividades do Instituto o dos
programas acima citados e que ficaram em pela atividade durante todo o ano
de 2021.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

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 (R1) – Entidades sem
finalidades de lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de
setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela
Resolução CFC nº 1.159 de 13 de fevereiro de 2009, que revoga as
Resoluções do CFC nos 837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03,
e também por meio da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) –
Entidade sem finalidade de lucros.

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às
estimativas.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 18 de
abril de 2022.

2.2. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas
demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.2.1. Apuração do superávit ou déficit

As receitas - doações, contribuições, patrocínios e auxílios - e despesas
são reconhecidas respeitando os princípios fundamentais de
contabilidade, em especial os princípios da oportunidade e da
competência, sendo confrontadas as receitas e despesas
correspondentes.
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Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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2.2.2. Regime de escrituração

As operações da Entidade foram registradas pelo regime de competência.

2.2.3. Aplicações financeiras

Registradas pelo valor de face, acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço.

2.2.4. Destinação de recursos

Os recursos da Entidade foram integralmente aplicados em suas
finalidades institucionais e pagamentos de despesas intrinsecamente
ligadas à sua operação.

2.2.5. Pronunciamentos novos ou revisados

A Entidade verificou as novas normas que serão efetivas para os
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022, as quais não estão sendo
adotadas antecipadamente pela Entidade e que não deverão ter um
impacto significativo nas demonstrações contábeis quando estiverem em
vigor. Essas principais alterações, estão sumarizadas a seguir:

 NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas: aplicável
para períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida
adoção antecipadas;

 NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades: aplicável para
períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida adoção
antecipadas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2021
Banco Conta Movimento 1.208 694
Aplicação Financeira 356 491

1.564 1.185

As aplicações financeiras são mantidas para negociação e tendo o rendimento
reconhecido no resultado do período. As aplicações financeiras são realizadas
com base no indexador DI e sua rentabilidade varia de acordo com o
investimento realizado.
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Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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4. Fornecedores

2021 2020
Fornecedores nacionais 2 -

- -
2 -

5. Impostos a recolher

2021 2020
Impostos a recolher (retidos na fonte) 2 -

2 -

6. Patrimônio social líquido

O patrimônio social é formado pelo superávit ou déficit acumulados da Entidade
desde sua fundação.

7. Contribuições

A reconciliação da arrecadação brutas para a receita líquida das contribuições
é como segue:

2021 2020
Contribuições Movimento Brasil Digital
Patrocínios - -
Contribuições anuais 1.632 2.286
(-) Impostos - -
Arrecadações Líquidas 1.632 2.286

8. Pesquisa técnica

2021 2020
Serviços de Pesquisa Técnica (Dom Cabral) (25) (50)
Serviços de Pesquisa Técnica (159) (62)

(184) (112)

9. Assessoria jurídica, imprensa e outros

2021 2020
Assessoria jurídica, imprensa e outros
Assessoria imprensa (120) (72)
Assessoria jurídica - (3)
Outras assessorias - (3)

(120) (78)
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Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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10. Serviços prestados, consultorias e outros

2021 2020
Serviços prestados consultoria e outros
Consultoria gestão projetos - (154)
Consultoria operações (330) (580)
Outros serviços consultoria - (21)

(330) (755)

11. Despesas com marketing/divulgação

2021 2020
Despesas com marketing/divulgação
Divulgação de conteúdo (11) (24)

(11) (24)

12. Gastos com plataformas e sites

2021 2020
Plataformas e sites
Desenvolvimento e manut. plataforma (9) (63)
Plataforma EU Capacito (188) (72)

(197) (135)

13. Despesas gerais e administrativas

2021 2020
Despesas gerais e administrativas
Serviços administrativos (362) (198)
Serviços de auditoria (11) (23)
Outros Serviços administrativos (6) (10)

(379) (231)

14. Receitas e despesas financeiras

2020 2020
Receitas financeiras
Resultado de aplicação financeira 19 3

19 3

Despesas financeiras
Tarifa bancária (2) (4)

(2) (4)

Resultado Financeiro líquido 17 (1)



INSTITUTO IT MÍDIA

Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)

15

15. Instrumentos financeiros

A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.

15.1. Caixas e equivalentes de caixas

As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa da Entidade,
no encerramento do exercício, se aproximam das taxas de mercado para
operações de natureza, prazo e risco semelhantes, de forma que, os
saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos de mercado.

15.2. Outros ativos e passivos circulantes

Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado na data
de encerramento do período, considerando-se a sua natureza e seus
prazos de vencimento.

16. Outras informações

As declarações de isenção do Imposto de Renda, as quais a Entidade está
obrigada a apresentar anualmente, estão sujeitas à revisão e aceitação final
pelas autoridades fiscais, por período prescricional de cinco anos.

Outros encargos tributários e previdenciários/trabalhistas, bem como prestação
de contas da Administração referente a períodos prescricionais variáveis de
tempo, também estão sujeitos a exame e aprovação final por autoridades
fiscais e normativas ou órgãos fiscalizadores.

17. Serviço voluntário

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à
resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, o Instituto It Mídia
identificou todos os valores do trabalho voluntário de integrantes de sua
Governança Corporativa, como Diretores e Conselheiros, durante o exercício de
2021.

Na mensuração destes serviços voluntários, foi utilizado o valor justo
percebido, considerando, naturalmente, o porte e a natureza jurídica da
organização, nos seguintes termos.

Com relação aos voluntários do corpo de Diretores e Conselheiros da Associação,
foi considerada uma média de quatro horas dispendidas, por mês, por cada
voluntário do corpo diretivo e uma hora dispendida, por mês, por cada
voluntário do Conselho.
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Nota explicativa da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais)
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Para tanto, conforme requerido pela ITG 2002 (R1), o valor atribuído ao
trabalho voluntário recebido pela Administração não foi contabilizado
considerando que os montantes apurados são irrelevantes no conjunto das
demonstrações contábeis da Associação

18. Seguros

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes
considerados suficientes pela Administração. Em 2021, a Entidade não realizou
a contratação de seguros.

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não
foram examinadas pelos nossos auditores independentes.


