PRESTAÇÃO DE CONTAS ISOC BRASIL 2021 – Informações principais
RECEITAS PRINCIPAIS
A ISOC Brasil recebeu R$ 58.369,59 referentes a três auxílios financeiros provenientes da ISOC
internacional, num total de USD 11.500,00, assim discriminados:




auxílio de USD 6.000,00 para apoio ao curso online realizado em parceria com
CEPI/FGV e Twitter Brasil;
auxílio de USD 3.500,00 para apoio a atividades administrativas do capítulo (“admin
funding”);
auxílio de USD 2.000,00 para apoio ao projeto do capítulo no programa Chapterthon
da ISOC.

A ISOC Brasil recebeu R$ 74.360,06 referentes a três auxílios financeiros provenientes da ISOC
Foundation, num total de USD 14.961,00, assim discriminados:




auxílio (“large grant”) de USD 8.865,00 para apoio ao desenvolvimento do projeto
“Privacidade é Segurança”, em parceria com o instituto IRIS;
auxílio (“small grant”) de USD 3.500,00 para apoio à realização de curso online sobre
redes comunitárias, em parceria com o Instituto Bem Estar Brasil;
auxílio (“small grant”) de USD 2.596,00 para apoio à realização da edição 2021 do
evento YouthLACIGF.

A ISOC Brasil recebeu R$ 421.872,22 de quatro outras fontes de financiamento:





R$ 309.042,08 da empresa Facebook/WhatsApp, para apoio à criação e consolidação
da AC-LAC – Aliança pela Criptografia para a América Latina e Caribe;
R$ 108.444,00 da empresa Twitter Brasil, para apoio ao curso online realizado em
parceria com CEPI/FGV e Twitter Brasil;
R$ 2.386,14 da APC – Association for Progressive Communications, pela participação
da ISOC Brasil no Advisory Committee de projeto conduzido pela APC e destinado à
promoção de redes comunitárias;
R$ 2.000,00 do NIC.br, para realização da edição de 2021 do evento WPIETF –
Workshop Pré-IETF.

A ISOC Brasil recebeu R$ 2.953,55 referentes ao pagamento das anuidades de membros
votantes individuais e R$ 14.750,00 referentes ao pagamento de anuidades de membros
organizacionais (Associação GigaCandanga, Google Brasil e NIC.br).

DESPESAS PRINCIPAIS
Foi repassado um total de R$ 296.985,42 a entidades e equipes parceiras, provenientes de
auxílios financeiros diversos:






R$ 108.444,00 ao CEPI/FGV, para organização do curso online realizado em parceria
entre ISOC Brasil, CEPI/FGV e Twitter Brasil;
R$ 83.591,87 a colaboradores do IDD-LAC, organização responsável pela secretaria
executiva da AC-LAC – Aliança pela Criptografia para a América Latina e Caribe (mais
R$ 29.062,83 em impostos e taxas de transferência internacional);
R$ 42.438,79 ao IRIS, para desenvolvimento do projeto “Privacidade é Segurança”;
R$ 18.280,68 ao Instituto Bem Estar Brasil, para realização de curso online sobre redes
comunitárias;




R$ 13.167,25 à equipe organizadora do YouthLACIGF 2021;
R$ 2.000,00 à equipe organizadora do WPIETF 2021.

Foi pago um valor total de R$ 7.700,00 a profissional e estagiária de comunicação, incluindo
impostos.
Foi pago um valor total de R$ 7.263,78 à empresa de assessoria contábil que presta serviços à
ISOC Brasil.
Foram pagos R$ 3.259,19 referentes a tarifas bancárias diversas.
Foram pagos R$ 2.150,00 referentes a despesas diversas do projeto Chapterthon de 2020
(despesas efetuadas apenas no início de 2021).
Foi concedido um patrocínio de R$ 1.500,00 para a organização do IV Encontro da Rede de
Pesquisa em Governança da Internet.
BALANÇO ANUAL
Ao final do ano, o capítulo tinha R$ 298.335,98 em sua única conta bancária, contra um valor
de R$ 49.506,35 no início do ano. O capítulo não tem outros ativos. Registrou-se ao final do
ano um resultado líquido positivo de R$ 248.829,63, com entrada de R$ 572.305,42 e saída de
R$ 323.475,79.
Registre-se, no entanto, que do resultado líquido positivo de R$ 248.829,63, a quantia de R$
196.387,38 faz parte do patrocínio recebido da empresa Twitter Brasil e corresponde a
pagamentos ainda a serem feitos ao IDD-LAC, como secretaria executiva da AC-LAC.
Do balanço consta, como receita e também como despesa, na rubrica de "trabalho voluntário",
o valor de R$ 118.800,00. 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.
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