
PRESTAÇÃO DE CONTAS ISOC BRASIL 2022 – Informações principais 
 
 
RECEITAS PRINCIPAIS 
 
A ISOC Brasil recebeu R$ 172.723,12 referentes a três auxílios financeiros provenientes da ISOC 
Foundation, num total de USD 34.552,00, assim discriminados: 

 auxílio (“large grant”) de USD 24.552,00 para apoio ao desenvolvimento do projeto “Soberania 
Digital – Para Que e Para Quem”, em parceria com o CEPI/FGV (primeira parcela do apoio); 

 auxílio (“small grant”) de USD 5.000,00 para apoio à realização de evento sobre políticas públicas de 
inclusão digital e redes comunitárias, organizado pelo Instituto Bem Estar Brasil; 

 auxílio (“small grant”) de USD 5.000,00 para apoio à realização do evento Criptofunk, organizado 
pela entidade “datalabe”. 

 
A ISOC Brasil recebeu R$ 249.737,00 da empresa Meta/WhatsApp, correspondente a auxílio total de USD 
50.000,00, recebido em quatro parcelas, para apoio à operação da AC-LAC – Aliança para a Criptografia da 
América Latina e Caribe. 
 
A ISOC Brasil recebeu R$ 16.443,70 da ISOC internacional, correspondente a auxílio de USD 3.500,00 para 
apoio a atividades administrativas do capítulo (“admin funding”). 
 
A ISOC Brasil recebeu R$ 2.637,20 referentes ao pagamento das anuidades de membros votantes individuais e 
R$ 16.000,00 referentes ao pagamento de anuidades de membros organizacionais (Twitter, NIC.br e e 
Associação GigaCandanga). 
 
 
DESPESAS PRINCIPAIS 
 
Foi repassado um total de R$ 420.254,01 a entidades e equipes parceiras, provenientes de auxílios financeiros 
diversos: 

 R$ 372.321,80 ao IDD-LAC, organização responsável pela secretaria executiva da AC-LAC – Aliança 
pela Criptografia para a América Latina e Caribe (incluindo impostos e taxas de transferência 
internacional); 

 R$ 23.966,10 ao Instituto Bem Estar Brasil, para realização de curso online sobre redes comunitárias; 
 R$ 23.966,11 à organização “datalabe”, para organização do evento Criptofunk. 

 
Em relação ao valor repassado em 2022 ao IDD-LAC, deve ser esclarecido que R$ 148.658,64 correspondem a 
auxílios recebidos da Meta/WhatsApp em 2021, mas repassados apenas no início de 2022. 
 
Foi pago um total de R$ 80.098,18 em impostos (IR, IOF, ISS) relativos ao envio de recursos para o exterior. 
 
Foram pagos R$ 30.000,00 relativos a serviços de tradução e legendagem de vídeos de curso realizado em 
2021 em parceria com o CEPI/FGV, com recursos recebidos da ISOC em 2021. 
 
Foi pago um valor total de R$ 11.704,71 a profissionais de comunicação, incluindo impostos e taxas. 
 
Foi pago um valor total de R$ 7.129,24 a uma empresa de assessoria contábil que presta serviços à ISOC 
Brasil. 
 
Foi concedido um patrocínio de R$ 7.000,00 à entidade IP.rec, para a organização do “Seminário em 
Privacidade das Comunicações, Investigações e Direitos". 
 



Foi pago um valor total de R$ 5.836,91 a uma empresa de hospedagem do portal e correio eletrônico, 
correspondendo a um plano de 48 meses. 
 
Foi pago um total de R$ 5.314,96 em tarifas bancárias diversas. 
 
Foi pago um total de R$ 4.531,02 em serviços administrativos diversos. 
 
Foram pagos R$ 3.883,50 para a confecção de brindes, distribuídos aos participantes do Encontro Anual da 
ISOC Brasil, realizado em Natal. 
 
 
 
BALANÇO ANUAL 
 
Ao final do ano, o capítulo tinha R$ 180.125,26 em sua única conta bancária, contra um valor de R$ 
298.335,98 no início do ano. O capítulo não tem outros ativos. Registrou-se ao final do ano um resultado 
líquido negativo de R$ 118.210,72, com entrada total de R$ 457.541,81e saída total de R$ 575.752,53. 
 
Registre-se, no entanto, em relação a este resultado líquido: 
- O valor de R$ 124.490,91 corresponde ao apoio concedido pela ISOC Foundation para o projeto “Soberania 
Digital – Para Que e Para Quem” e ainda deve ser repassado ao CEPI/FGV. 
- O valor de R$ 148.658,64 foi repassado em 2022 ao IDD-LAC, mas corresponde a apoio recebido da 
empresa Meta/WhatsApp ainda em 2021.  
 
Do balanço consta, como receita e também como despesa, na rubrica de "trabalho voluntário", 
o valor de R$ 130.896,00. Esta é uma exigência contábil que procura medir o valor do trabalho prestado pelos 
membros do capítulo que oferecem trabalho voluntário, com atuação na Diretoria e no Conselho Fiscal e 
também através de suporte administrativo e técnico. 
 
 

 2021 2022 
ENTRADAS   
Auxílios ISOC R$ 58.369,59 R$ 16.443,70 
Auxílios ISOC Foundation R$ 74.360,06 R$ 172.723,91 
Outros patrocínios R$ 421.872,22 R$ 249.737,00 
Anuidades membros individuais R$ 2.953,55 R$ 2.637,20 
Anuidades membros organizacionais R$ 14.750,00 R$ 16.000,00 
Total de entradas R$ 572.305,42 R$ 457.541,81 
   
SAÍDAS   
Repasses para parceiros R$ 296.985,42 R$ 420.254,01 
Impostos - x - R$ 80.098,18 
Serviço de legendagem de vídeos 0 R$ 30.000,00 
Profissionais de comunicação R$ 7.700,00 R$ 11.704,71 
Assessoria contábil R$ 7.263,78 R$ 7.129,24 
Patrocínios 0 R$ 7.000,00 
Hospedagem de serviços 0 R$ 5.836,91 
Tarifas bancárias R$ 3.259,19 R$ 5.314,96 
Despesas administrativas diversas - x - R$ 4.531,02 
Brindes 0 R$ 3.883,50 
Total de saídas R$ 323.475,79 R$ 575.752,53 
   



Saldo bancário em 01/01 R$ 49.506,35 R$ 298.335,98 
Saldo bancário em 31/12 R$ 298.335,98 R$ 180.125,26 
Resultado líquido R$ 248.829,63 - R$ 118.210,72 

 
 
 


