
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRABALHO DE CAMPO DA MISSÃO PORTAS ABERTAS 
RELATÓRIO DE AUDITORIA E ATUAÇÃO DA BASE BRASILEIRA EM 2021

Apesar de restrições impostas pela 
COVID-19 em 2021 dificultarem a 
implementação de programas em 
países do Golfo, por exemplo, o apoio 
à Igreja Perseguida continuou

PROVISÃO

ImpactoRELATÓRIO DE

2022



Filhos de cristãos em Bangladesh 
participam de atividades especiais 
em que são guiados nos caminhos 
do Senhor
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Enfrentar a pandemia de COVID-19 é como estar em uma tempesta-
de no mar. Somos vulneráveis às fortes ondas, temos certeza de que a 
tormenta acabará, mas não sabemos quando. 

Porém, essa tempestade não pode nos impedir de acolher e apoiar 
os irmãos e irmãs mais necessitados. E isso foi o que fizemos durante o 
ano de 2021, graças à presença de Cristo conosco e ao engajamento dos 
cristãos brasileiros na causa da Igreja Perseguida.   

Nosso objetivo é andar em igualdade, assim como Paulo aconselhou 
em 2Coríntios 8.14.  Assim, nossos recursos socorrerão nossos irmãos, 
e a riqueza espiritual deles nos apoiará. Nessa troca, a fé deles e a 
nossa é fortalecida. 

Somos gratos pelas orações e pela generosidade de cada parceira e per-
ceiro, que mesmo afetados pela COVID-19 de diversas formas, foram fiéis no 
compromisso de fortalecer a igreja global em países onde há perseguição. 

Os números apresentados neste relatório representam milhares 
de cristãos que foram supridos nas mais diversas necessidades. Quem 
recebeu o socorro imediato foi abençoado e quem intercedeu e doou, 
servindo diretamente a Igreja Perseguida, também. Dessa forma fun-
cionava a Igreja Primitiva e acontece no Reino de Deus. 

Com gratidão e pela Igreja Perseguida,

EDITORIAL

“No presente momento, a fartura de 
vocês suprirá a necessidade deles, para 
que, por sua vez, a fartura deles supra a 

necessidade de vocês.”   
2Coríntios 8.14

ATINGIDOS, MAS
NÃO DESTRUÍDOS

Marco Cruz 
Secretário-geral  
da Portas Abertas 
marcoc@od.org
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Os desafios causados pela 
pandemia de COVID-19 adentra-
ram o ano de 2021 e atingiram 
os cristãos ao redor do mun-
do. Alguns de nossos parceiros 
morreram após serem infectados 
e deixaram saudades. Irmãs e 
irmãos perseguidos enfrentaram 
ainda mais pressão e violência 
para deixarem de seguir a Jesus. 
Os que já viviam marginalizados 
nas comunidades corriam risco 
de morte pela falta de alimento, 
moradia e cuidados médicos.

Vimos a eclosão de vários 
conflitos no mundo, sendo um dos 
principais a retomada do Afega-
nistão pelo Talibã. Os seguidores 
de Jesus, que já eram secretos no 
território, precisaram fugir de 
casa em busca de um lugar seguro 
para ficar. Muitos foram desco-
bertos e mortos, enquanto os 
refugiados necessitavam da ajuda 
da igreja global para ter alimento 
e moradia. 

Outro problema foi o aumento 
dos ataques de grupos extremistas 

PARA A GLÓRIA DE DEUS
Unidos

Cristãos em Burkina Faso estão deslo-
cados devido à violência de grupos ex-
tremistas islâmicos. Graças às doações 
de parceiros da Portas Abertas, eles são 
socorridos nas necessidades básicas 
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em países da África Subsaariana. 
O número de cristãos mortos no 
período chegou a 5.898, dos quais 
79% estavam na Nigéria. Os sobre-
viventes dos ataques precisaram 
fugir de suas comunidades e vi-
vem em campos de deslocados no 
país em busca de um local seguro 
para morar. 

Diante de tantas emergências, a 
mão do Senhor continuou esten-
dida sobre nós. Graças à genero-
sidade dos nossos parceiros no 
Brasil, pudemos apoiar os irmãos 
perseguidos e mostrar de maneira 
prática que não estavam sozinhos 

Mulheres trabalhando em um Centro 
de Esperança na Síria. Elas fazem rou-
pas íntimas e sustentam a família com 
a venda dos produtos

em suas diversas necessidades. 
Por meio deste Relatório de 

Impacto, celebramos o privilégio de 
sermos parte da missão de Deus de 
fazer discípulos e sustentá-los nos 
momentos mais difíceis da caminha-
da cristã. Todos esses números são 
provas de que o Senhor não abando-
na seus filhos e de que fazemos parte 
da grande família de Deus. 

Sigamos no propósito, lembran-
do das palavras do Irmão André, 
fundador da Portas Abertas: “Todo 
cristão que sofre por causa de sua 
fé deve ser lembrado e apoiado 
por outros cristãos”. 



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 20226

A Portas Abertas só conseguiu apoiar os cristãos 
perseguidos ao redor do mundo porque conta com 
parceiros generosos como você. As doações chegam até 
nossos irmãos e irmãs por ações divididas em quatro 
frentes. Veja abaixo os números do impacto global em 2021. 

Onde
chegou

sua doação

DISTRIBUIÇÃO  
DE BÍBLIAS E 

LITERATURA CRISTÃ

REGIÃO ITENS 
DISTRIBUÍDOS

1.311.476

TREINAMENTO
BÍBLICO

REGIÃO PESSOAS  
TREINADAS

3.393.491

867.467 
151.769

261.792
30.448

247.693 
77.577

3.061.039
7.182

Ásia 
África Subsaariana
Oriente Médio
e Norte da África
América Latina

Ásia 
África Subsaariana
Oriente Médio
e Norte da África
América Latina
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Khalid não 
conseguia 

sustentar a 
família porque 

é um cristão 
de origem 

muçulmana na 
Etiópia. Com a 

ajuda da Portas 
Abertas, ele abriu 

um negócio e 
sua família vive 
com dignidade 

REGIÃO PESSOAS  
BENEFICIADAS

AJUDA
SOCIOECONÔMICA

685.887

REGIÃO

AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

AÇÕES 
REALIZADAS

ASSISTÊNCIA JURÍDICA,  
PRESENÇA E PESQUISA

792.155

294.225 
223.680 

155.002
12.980

426.908 
14.575

348.287
2.385

Ásia 
África Subsaariana
Oriente Médio
e Norte da África
América Latina

Ásia 
África Subsaariana
Oriente Médio
e Norte da África
América Latina
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Os irmãos e irmãs na fé que enfrentam perseguição foram 
beneficiados com sua oração e contribuição. Veja como são 
gratos por fazerem parte da grande família de Deus.

A Portas Abertas 
demonstrou amor 
cuidando daqueles que 
estão sofrendo com 
traumas e problemas. 
Vocês nos fazem 
perceber que Deus 
ainda existe.
AMINA, VIÚVA CRISTÃ APOIADA PELO PROJETO DE 
ACONSELHAMENTO PÓS-TRAUMA NA NIGÉRIA

“Como cristãos no Irã, estamos 
acostumados a viver uma vida iso-
lada. É a primeira vez que me sinto 
conectado à igreja mundial. Estou 
muito agradecido por isso.” 
TAHER, CRISTÃO QUE FOI PRESO NO IRÃ E RECEBEU 
CARTÕES DE ENCORAJAMENTO

Cristãos
apoiados porvocê
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A coisa mais 
importante que aprendi 
nas aulas de educação 
cristã é que Deus 
sempre está comigo, ele 
nunca me abandona.
RAFIF, MENINA CRISTÃ QUE FREQUENTA UM DOS 
CENTROS DE ESPERANÇA NO IRAQUE

“Eu realmente aprecio a Portas 
Abertas pelo grande trabalho 
junto aos cristãos em Bangladesh. 
O impacto é enorme. Muitas 
denominações e igrejas são 
beneficiadas em diversas áreas.” 
PASTOR MICHAEL, PARCEIRO MAIS ANTIGO DA PORTAS 
ABERTAS EM BANGLADESH

“Muito obrigado por nos encorajar. 
Sabemos que Deus é nosso pai e 
sempre que precisamos de alguma 
coisa, oramos e ele nos responde.” 
SITARA, CRISTÃ PERSEGUIDA QUE CUIDA DE DOIS 
IRMÃOS ÓRFÃOS NA ÍNDIA
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O trabalho com a igreja brasileira
As consequências da pandemia exigiram que a Portas Abertas 

encontrasse outras maneiras de mobilizar a igreja brasileira para 

apoiar os irmãos perseguidos ao redor do mundo. Somos gratos a 

todos que se engajaram nessa missão por meio de oração, doação, 

participação em lives, campanhas de cartões e interação nas 

redes sociais. Confira os dados do compromisso que a igreja 
brasileira teve com a Igreja Perseguida em 2021.

10

DA EQUIPE PORTAS ABERTAS 
E CORRESPONDENTES LOCAIS

Visitas

FIM DE SEMANA DA IGREJA 
PERSEGUIDA
Doze edições realizadas em onze 
estados: SP, RJ, MG, RS, DF, PE, PR, 
BA, CE, TO e PB 
Público total aproximado: 13.586

Equipe Portas Abertas: 553
Correspondentes Locais: 302
Total de visitas*: 855
Público alcançado: 44.616

VISITAS AO SITE: 1.626.435

REDES SOCIAIS
Facebook: 1.715.800 interações
Instagram: 940.469 interações
YouTube: mais de 19.000 novos 
inscritos  
Visualizações no YouTube: 856.879    
Newsletters lidas: 1.750.169

Comunicação

LIVE 
SOLIDÁRIA

27.050   
VISUALIZAÇÕES

TOP POST
2021

24.145    
INTERAÇÕES

67.862 CURTIDAS 

TOP POST
2021

TOP VÍDEO 
2021

113.486 
VISUALIZAÇÕES
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*** SÃO CONSIDERADOS ATIVOS OS PARCEIROS 
QUE FIZERAM AO MENOS UMA DOAÇÃO À PORTAS 
ABERTAS EM UM PERÍODO DE 12 MESES. ESTE 
NÚMERO INCLUI OS PARCEIROS DIGITAIS.  
**** SÃO OS PARCEIROS QUE NÃO POSSUEM 
CADASTRO COMPLETO, APENAS E-MAIL E TELEFONE.

* NO TOTAL DE VISITAS ESTÃO INCLUSOS OS 
12 EVENTOS DE FIM DE SEMANA DA IGREJA 
PERSEGUIDA (FDSIP).
** SÃO CONSIDERADOS VOLUNTÁRIOS OS 
PARCEIROS QUE SE ENGAJAM NA ORGANIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS MINISTÉRIOS DA  
PORTAS ABERTAS.

TOTAL DE VOLUNTÁRIOS**: 489

Voluntariado
PARCEIROS ATIVOS***: 38.266 
PARCEIROS DIGITAIS****: 1.974  

Parceria

2

25

4

2

12AMAZONAS
PARÁ

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ
RN

PB

PE
AL

SE
TOCANTINS

GOIÁS

DF

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SC

BAHIA

ES

RJ

RORAIMA AMAPÁ

RONDÔNIA

MATO GROSSO

MATO GROSSO 
DO SUL

RIO GRANDE 
DO SUL

ACRE

20

17

147

5

11.733

798

190

156

201

2.317

1.045

1.450

1.059

458

207

361694

107

267

393

118
56

36

428

5

14

8
2

1

3

8

72
4.417

10

47

3.654

17

1.143

3

656

1.822

42
1.316

23
1.210



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 202212

A igreja brasileira cumprindo  
o IDE: intercedendo, doando  
e encorajando

A resposta  
do Brasil  
à causa da  
Igreja Perseguida

NOTA
Devido à pandemia da 
COVID-19, não pudemos ir 
até os cristãos perseguidos 
em 2021, pois todas 
as viagens ao campo 
precisaram ser canceladas.
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Cristãos Presos
30 DE MAIO DE 2021

Intercedendo
DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA

IGREJAS PARTICIPANTES: 12.165  
(além de 1 igreja na França)

DOAÇÕES: 668 
VALOR ARRECADADO: R$ 465.810,21

DOAÇÕES: 217.105  
VALOR ARRECADADO: 
R$ 23.457.271,03

Doando
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As dificuldades vêm quando 
seguimos a Deus, mas ele nos 
ajuda e nos tira delas. Se dei-
xarmos Deus, nossa situação 
só vai piorar. Permaneça em 
Cristo Jesus que nos sustenta  
e ele o abençoará.” 
VINITA, CRISTÃ AGREDIDA FISICAMENTE POR  
SEGUIR A JESUS NA ÍNDIA 

13 RELATÓRIO DE IMPACTO • 2022 |  PORTAS ABERTAS  

• Filhos de cristãos perseguidos, 
Colômbia: 855

• Família do pastor Raymond  
Koh, Malásia: 357

Encorajando
TOTAL DE CARTÕES ENVIADOS: 1.212
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Confira 
testemunhos 
de parceiros e 
voluntários

O Fim de Semana da Igreja 
Perseguida voltou a acontecer com 
maior frequência em 2021, sendo 
doze edições em onze estados. 
Na foto, uma das edições em Belo 
Horizonte/MG

Minha mãe fez um voto 
quando foi entubada por 
causa de complicações da 
COVID-19. Ela disse que 
investiria em projetos na 
África se fosse curada por 
Deus. Apesar de ficar 30 
dias internada e 17 em coma 
induzido, ela sobreviveu 
para honrar o voto que fez.   
 
ANA CRISTINA DE LIMA  
CEARÁ-MIRIM/RN 

O Espírito Santo tem 
transformado minha vida 
com tudo que vocês têm 
compartilhado. Eu não sou 
mais a mesma. Até na hora 
de coisas comuns, como 
comer ou tomar banho, 
vejo como uma bênção. 
 
RÊ CASTRO
LOCALIZAÇÃO NÃO INFORMADA 

O Brasil  
é um  
com a  
Igreja  
Perseguida 



15 RELATÓRIO DE IMPACTO • 2022  |  PORTAS ABERTAS  

Equipe da Portas Abertas em confraternização no final de 2021

Minha filha fez uma 
carta para a Portas 
Abertas. Ela é muito 
envolvida emocional e 
espiritualmente com o 
propósito dos cristãos 
perseguidos. Ela fez 
aniversário e pegou a 
revista no portão hoje 
como se fosse um presente 
para ela. Leu os conteúdos 
e orou pelos cristãos 
perseguidos. Glória a 
Deus, missões está no 
coração de Deus.  
LILIAN ALMEIDA   
MATÃO/SP 

O ano de 2021 foi marcado pelo retorno 
progressivo das igrejas às reuniões 
presenciais, com distanciamento social. 
Nossa equipe esteve presente nesse 
momento único das comunidades locais 
em todo o nosso país

Uma imagem da carta que a Manuella, 
de São Paulo, nos escreveu com carinho
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Durante a 
pandemia de 
COVID-19, 
cristãos 
no Laos 
receberam 
alimentos 
durante a 
visita da 
equipe local da 
Portas Abertas

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Celebramos, em 2021, 
43 anos de ministério 
no Brasil. Durante esse 
tempo, a Missão Por-

tas Abertas tem glorificado a Deus 
por meio do serviço dedicado aos 
cristãos perseguidos e na aplicação 
de princípios de transparência 
na prestação de contas junto aos 
nossos parceiros. Durante os 12 
meses de 2021, tivemos a honra de 
servir a Igreja Perseguida unidos a 
milhares de parceiros de oração e 
38.266 parceiros doadores.   

     Entendemos que somos parte 
do corpo de Cristo, logo, somos 
pessoas voltadas para pessoas, o 
que requer de nós o desafio diário 
de ter em nossa equipe pessoas 
com vidas dedicadas a Cristo e a 
sua grande comissão. Por meio 
de pequenas, mas constantes e 
consistentes ações que visam o 
aperfeiçoamento de nossos proces-
sos operacionais e administrativos, 
procuramos otimizar recursos para 
investir cada vez mais em projetos 
de apoio à Igreja Perseguida. 

“O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles 
permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não 

ficarão decepcionados; em dias de fome desfrutarão fartura.”  
SALMOS 37.18-19
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Baseados em princípios de 
excelência e transparência, 
buscamos estreitar nosso relacio-
namento com todos os parceiros, 
apresentando inovações que 
proporcionem mais segurança 
e agilidade. Mas, pensando em 
atender também o público em 
geral, apresentamos neste relató-
rio as demonstrações financeiras 
da Portas Abertas, acompanhadas 
de notas explicativas e parecer da 
auditoria independente, ambos 
referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021. 

Sempre pautados por nossos 
valores centrais, começamos o 
ano de 2021 conscientes de que, 
apesar de cumprir com nossa 
tarefa de elaborar um planejamen-
to estruturado que oriente nossas 
ações durante o ano, nada disso 
seria útil sem uma vida de oração 
consagrada a Deus e a convicção 
de que se o Senhor Jesus não for 
à frente, os nossos objetivos serão 
frustrados. 

É com gratidão e alegria que, 
comparando o exercício de 2021 
com o de 2020, mesmo diante de 
um período com contínuas mu-

danças e desafios no cenário de 
pandemia e crises política e eco-
nômica, tivemos o crescimento de 
14,71% no Total das Receitas. Pela 
graça de Deus e fruto de muito 
trabalho, tivemos o privilégio de 
vivenciar a ação de Deus quando, 
em 30 de maio de 2021, celebra-
mos junto com 12.141 igrejas o 
Domingo da Igreja Perseguida 
(DIP) com o tema Cristãos Presos. 
Agradecemos também a dedicação 
de nossos voluntários e 119 Cor-
respondentes Locais que divul-
gam pelo Brasil a causa da Igreja 
Perseguida.

Desejamos que este relatório 
traga melhor compreensão das 
ações da Portas Abertas e sua 
importância no contexto mundial, 
além de atingir o objetivo de ser 
mais um instrumento na relação 
de transparência que desejamos 
manter com você.

Caso queira mais informações, 
entre em contato com o nosso Ca-
nal de Relacionamento pelo e-mail 
falecom@portasabertas.org.br. 
Para nós, será uma grande honra 
falar com você.

 
A Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

RECEITAS
Contribuições e doações
Outras receitas
Trabalho voluntário
Total das receitas
Suporte a outras regiões
Servindo a Igreja Perseguida através de:
Treinamento
Conscientização e motivação da igreja brasileira
Apoiando a Igreja Perseguida através de:
Levantamento de fundos
Administração
Total dos custos de despesas
Superávit / (déficit) do exercício

2021
23.457  

246 
99

23.802 
12.068 

1.714 
2.211  

 
2.757 
1.721 
8.403 
3.331

2020
20.602 

93
55

20.750  
9.943 

1.586 
1.997  

 
2.526 
1.638 
7.747 
3.060

Pastores participam de treinamento e são capacitados para resistir à 
perseguição, ser e fazer discípulos na Colômbia



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

2021
4.014 

347  
8

161
4.530 
4.838 

158 
657   

5.653     
 10.183  

2020   
2.581 

412 
15

115
3.123 
2.905 

152
710   

3.767    
 6.890 

2021 
96 

291 
  387

 9.796   

10.183   

2019 
105

320 
  425

 6.465   

6.890  

Circulante

Não 
circulante

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Patrimônio 
líquido
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, FALE DIRETAMENTE COM O SECRETÁRIO-GERAL, MARCO CRUZ, ATRAVÉS 
DO E-MAIL: MARCO@OD.ORG

Contas e títulos a pagar
Obrigações trabalhistas e  
encargos sociais

Patrimônio social

Total do passivo e patrimônio líquido

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Estoque

Depósito judicial - longo prazo
Imobilizado
Intangível

Total do ativo
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RELATÓRIO DA AUDITORIA

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis da Missão Portas Aber-

tas (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, 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.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Missão Portas Abertas em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

BASE PARA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 

e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade 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 acor-
do 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 

Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações contábeis

Aos
Conselheiros e Diretores da 
Missão Portas Abertas
São Paulo/SP
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que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR 

A Administração da Entidade é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o relatório da administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

 
RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA 
GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empre-
sas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 
(R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção 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 Administra-
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ção pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações 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 exis-
tentes. 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 demonstra-
ções contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras 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 apro-
priada 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 
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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 ra-
zoabilidade 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 evidên-
cias 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 funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. 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 demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos 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, 23 de fevereiro de 2022. 

BDO RCS Auditores Associados LTDA.
CRC 25P015165/0-8

André Silva Moura 
Contador CRC 1 SP 300564/O-7
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