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Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos o demonstrativo financeiro do Projeto Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA (“Projeto”), gerido pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade - FUNBIO (“Instituição”), financiado com recursos da Rock World S.A. e de doadores
diversos, que compreende os recebimentos e pagamentos no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2019, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Em nossa opinião, o demonstrativo financeiro acima referido apresenta adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos realizados durante o período de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2019, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita
na Nota Explicativa no2.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo financeiro”. Somos
independentes em relação ao Projeto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Ênfase - base de elaboração e apresentação do demonstrativo financeiro do Projeto e restrição
de uso
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2 ao demonstrativo financeiro do Projeto, que
descreve a base de elaboração a apresentação desse demonstrativo financeiro. Consequentemente,
o demonstrativo financeiro do Projeto pode não servir para outras finalidades. Dessa forma, nosso
relatório destina-se exclusivamente para atendimento ao FUNBIO e aos doadores do Projeto. Nossa
opinião não está modificada em relação a este assunto.
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Responsabilidades da administração e da governança pelo demonstrativo financeiro
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação desse
demonstrativo financeiro de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na
Nota Explicativa no 2. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é
uma base aceitável para a elaboração do demonstrativo financeiro nas circunstâncias, assim como
para os controles internos que a administração determinou serem necessários para permitir a
elaboração do demonstrativo financeiro livre de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração do demonstrativo financeiro, a administração é responsável pela avaliação do Projeto,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração do demonstrativo financeiro, a não ser que a administração
pretenda encerrar o Projeto, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento do
Projeto.
Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração do demonstrativo financeiro.
Tal como descrito na Nota Explicativa no 2, o demonstrativo financeiro foi elaborado sobre a base
contábil de recebimentos e pagamentos. A base contábil de recebimentos e pagamentos reconhece
as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são
recebidos ou pagos pelo Projeto e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou
obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).
Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo financeiro
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que o demonstrativo financeiro, tomado em
conjunto, está livre 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 detecta 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 no referido demonstrativo financeiro.
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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 no demonstrativo financeiro,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
· 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 do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações no demonstrativo
financeiro 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 o Projeto a não mais se manter em
continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo do demonstrativo financeiro, inclusive as
divulgações e se o demonstrativo financeiro representa 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente,
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Walter G. Neumayer
Contador CRC-RJ091659/O-0
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas nascentes do Rio Xingu
- Rock in Rio e ISA”
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)
R$ (mil)

Saldo anterior
Aporte de recursos
Rendimentos
Aplicação dos recursos
Valores a acertar
Tarifas
Saldo do Projeto

2019

2018

509
500
30
(32)
1.007

504
1.237
18
(1.235)
(17)
509

As notas explicativas são parte integrante desse demonstrativo financeiro.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, cuja sede está localizada na Rua
Voluntários da Pátria, 286 - 5° andar, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, é uma associação civil
privada sem fins lucrativos, que iniciou sua operação em 1996.
É um mecanismo financeiro inovador, criado para desenvolver estratégias que contribuam para a
implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Ao longo dos seus
23 anos de operação, o FUNBIO atua como parceiro estratégico do setor privado, de diferentes
órgãos públicos estaduais e federais e da sociedade civil organizada.
Um milhão de árvores para o Xingu
A iniciativa é uma parceria entre o FUNBIO e o ISA - Instituto Socioambiental, que visa o plantio
de um milhão de árvores em até 400 hectares na região das cabeceiras e nascentes do rio
Xingu, no Mato Grosso. A iniciativa contribuirá para a restauração florestal, a recuperação de
nascentes e matas de beira de rio e a geração de renda de forma participativa e inclusiva,
cabendo ao ISA - Instituto Socioambiental efetuar o plantio das árvores previstas na parceria.
A restauração das cabeceiras do Xingu irá melhorar a qualidade e a quantidade da água na Terra
Indígena Parque do Xingu e ao mesmo tempo beneficiará o proprietário da terra, que consegue
recuperar seu passivo ambiental com um custo mais baixo. O plantio de árvores pode se dar de
diferentes formas, usando espécies exóticas ou nativas. Nossa proposta se concentra no uso de
nativas, pois o desafio maior é o alcance da restauração florestal. Uma área restaurada promove
o restabelecimento da biodiversidade e das diversas e complexas relações ecológicas entre os
diferentes tipos de organismos e o meio físico, de forma gradual e sustentável.
O desenvolvimento dessa iniciativa possui diversos benefícios: a melhoria da qualidade
ambiental proporcionada pela restauração florestal está diretamente relacionada ao
restabelecimento dos serviços ambientais e ao fortalecimento dos benefícios sociais e
econômicos.
O Rio Xingu é um dos mais extensos e importantes afluentes do Rio Amazonas. Com mais de 51
milhões de hectares de extensão, a bacia hidrográfica do Xingu é uma das mais importantes do
Brasil, sendo que mais de um terço desta extensão está no estado de Mato Grosso. O rio
estende-se por mais de 2.700 km, desde as nascentes e formadores no Planalto Central do
Brasil, no Mato Grosso, até a sua foz no Rio
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
Amazonas, no Pará. As terras drenadas por suas águas, suas cabeceiras, seus afluentes e
subafluentes, formam a chamada Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.
A bacia do Xingu engloba importantes biomas, do Cerrado nas cabeceiras no sul da bacia, até a
floresta Amazônica nas partes sudeste, central e nordeste. A presença marcante da floresta de
transição, com grande diversidade biológica, ressalta a exuberância deste mosaico de paisagens.
A região vem sofrendo uma forte pressão decorrente do processo de ocupação e de expansão
da fronteira agrícola, e se situa ao longo do chamado “arco do desmatamento”, onde ocorrem as
mais elevadas taxas de desflorestamento na Amazônia brasileira.
O projeto teve início em abril de 2016 e seu encerramento está previsto para março de 2022. Seu
principal financiador é a Rock World S.A., com valor total do contrato de R$3.000 sendo os
demais através de doações pontuais e compras de material de divulgação e árvores. Além da
doação inicial, que acontecerá paulatinamente a medida da necessidade do plantio, o Rock in
Rio, através do Projeto Amazônia Live empenha-se a levantar recursos através de doações
voluntárias em sites com modelos de “crowdfunding”, doações de bens para leilões, doações de
seus patrocinadores, sempre no sentido de ampliar a quantidade de árvores a serem plantadas.
Tem como principal objetivo contribuir com a restauração florestal, recuperação de nascentes e
matas de beira de rios e a geração de renda de forma participativa e inclusiva, por meio do
plantio de um milhão de árvores na região das cabeceiras e nascentes do rio Xingu.
As principais metas são mobilização para o plantio; preparo e plantio de áreas com muvuca;
monitoramento e manejo dos plantios; coordenar e executar projeto. Os principais riscos para o
FUNBIO estariam ligados a questões inerentes a fatores climáticos (pouca chuva) e ecológicos
(pouca produção de sementes), já oportunidades para o FUNBIO são a inserção do FUNBIO nas
questões da restauração florestal e na agenda de mudanças climáticas, respectivamente.
Em 2019 houve aporte de recursos ao projeto no valor de R$500 (2018 - R$1.237).
A execução do ISA terminou em 30 de julho de 2019 com resultado acima da meta de 1.150.000
árvores plantadas e a prestação de contas final foi apresentada em 25 de outubro de 2019,
sendo que no final do ano fiscal a mesma estava em análise. Em 31 de março de 2020 este
contrato foi aditivado e a vigência prorrogada até 31 de março de 2022, com o mesmo objetivo de
contribuir com a restauração florestal, recuperação de nascentes e matas de beira de rios e a
geração de renda.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

2. Principais práticas contábeis
Base de elaboração
O demonstrativo financeiro do Projeto foi elaborado sobre a base contábil de recebimentos e
pagamentos, sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos (recursos) e as
despesas reconhecidas quando estas efetivamente representarem despesas pagas em dinheiro
(caixa). Essa prática contábil difere das práticas contábeis aplicáveis no Brasil, segundo as quais
as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu
pagamento.
Esse demonstrativo financeiro é apresentado em milhares de Reais, que é a moeda funcional do
FUNBIO. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais mil foram arredondadas para
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
A administração da Instituição aprovou a emissão deste demonstrativo financeiro em 19 de maio
de 2020.

3. Transferências de recursos - “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”
Os recursos aportados foram creditados na conta nº 28931-0 (conta corrente e aplicação
automática), mantidas no Banco do Brasil.
O total de recursos aportados durante o período entre 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi o
seguinte:
2019
Rock World
Doadores diversos
Rendimentos sobre aplicações
Total de recursos aportados
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500
30
530

2018
1.136
101
19
1.256

Acumulado
1.136
601
49
1.786

Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

4. Aplicação dos recursos - “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”
O demonstrativo das aplicações dos recursos operacionais durante o período entre 31 de
dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

Valores desembolsados para ISA
Apropriação de custos indiretos
Tarifas
Outras despesas
Total das aplicações dos recursos

2019

2018

Acumulado

32
32

1.017
208
10
1.235

1.017
208
42
1.267

5. Fundos disponíveis
Apresentamos abaixo os saldos disponíveis nas contas bancárias do projeto, incluindo as
aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Conta Rock in Rio
Banco do Brasil - C/C 28931-0
Banco do Brasil - Aplic. C/C 28931-0

2019

2018

1.007
1.007

509
509

6. Eventos subsequentes
Desde o início de 2020, foi identificado o surto de um novo vírus denominado COVID-19. O
Ministério da Saúde do Brasil comunicou o primeiro caso registrado no país em 25 de fevereiro
de 2020 na cidade de São Paulo. Devido a velocidade de contaminação e crescente número de
infectados, em 11 de março de 2020, o COVID-19 foi classificado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) como uma pandemia mundial.
Para desacelerar a contaminação pelo COVID-19, diversos países impuseram uma série de
medidas restritivas de deslocamento social, como a quarentena e fechamento de fronteiras com
outros países, situações sem precedentes na história recente do mundo. O governo brasileiro,
agindo em conjunto com os estados e municípios, adotou uma série de medidas, dentre estas,
decretos e medidas provisórias para minimizar o risco de contaminação da população, do
impacto econômico nos diversos setores, e ainda evitar o colapso do sistema de saúde do país.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas ao demonstrativo financeiro do Projeto “Amazônia Live - 1 milhão de árvores nas
nascentes do Rio Xingu - Rock in Rio e ISA”--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

6. Eventos subsequentes--Continuação
Neste momento, a situação adversa nas atividades econômicas globais ainda é incerta,
impedindo a previsão dos seus impactos e efeitos finais. Este evento pode ter um impacto
adverso nas condições políticas e econômicas e desencadear um período de desaceleração
econômica global, o que poderá trazer reflexos nas atividades exercidas por diversos setores,
inclusive o que a Instituição se insere, mediante adiamento ou cancelamento de doações
previstas para 2020.
A Instituição não acredita que há impacto financeiro nos demonstrativos financeiros do Projeto
para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 como resultado destes eventos
subsequentes e está monitorando os desenvolvimentos relacionados a COVID-19 e coordenando
suas ações operacionais com base nas orientações de organizações globais e locais de saúde,
Governos Federal, Estadual e Municipal e melhores práticas gerais de gestão de crises.
Ao longo do trabalho de auditoria, a Instituição continuava a operar em ritmo regular e contínuo.
Cem por cento das equipes dos colaboradores do Funbio adotaram o trabalho remoto (home
office), tendo a Instituição garantido os recursos materiais, de sistemas e logísticos para que a
rotina não fosse muito alterada. Isto foi possível pelos investimentos realizados em 2019, como a
subida dos servidores e aplicações para a nuvem (Azure - cloud computing) e em anos
anteriores: portal RH, Business Inteligence - Power BI. Project Online, melhorias no Cérebro 2 e
plataforma de compras (Paradigma), além da integração do sistema de diárias, viagens e
passagens. Encontros presenciais se limitam a 1 dia por semana com reduzido número de
funcionários (2 a 4) para atividades de recepção e expedição de correspondência e infraestrutura
administrativa. O Funbio coloca, assim, suas equipes em segurança para o enfrentamento deste
período de distanciamento social sem prejudicar stakeholders e beneficiários de seus projetos.
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