O BALANÇO DA REPÓRTER BRASIL EM 2015
Natureza das fontes de recursos que custearam as atividades:
a) Própria (doações de associados e prestação de serviços): 0,33%;
b) Privada (doações, patrocínios e parcerias com empresas e entidades privadas, além de doações
de pessoas físicas): 31,99%;
c) Pública (convênios com órgãos ou entidades públicas): 5,54%;
d) Internacional (convênios com entidades e organizações internacionais): 62,14%.
A Repórter Brasil realiza, anualmente, auditoria por empresa independente para comprovar a
lisura de suas contas e a exatidão das informações prestadas à sociedade e a seus financiadores
nacionais e internacionais. Teve convênios com agências das Nações Unidas e instituições norteamericanas e europeias e projetos desenvolvidos com o apoio de institutos e fundações
brasileiras, além de pesquisas em parceria com universidades brasileiras e europeias. Contou
também com recursos destinados por instituições públicas, especificamente pela Justiça do
Trabalho. E com doações, apoios, patrocínios e anúncios de empresas que atuam em território
nacional. Por fim, recebemos doações de pessoas físicas interessadas em apoiar nossos projetos.
A Repórter Brasil não aceita financiamento de empresas e pessoas que estejam na “lista suja” do
trabalho escravo. O programa de jornalismo da Repórter Brasil não aceita financiamento de
governos federal, estaduais e municipais. E o financiamento público não pode ultrapassar 30%
do total do orçamento da organização.
ORIGEM DE DOAÇÕES, CONVÊNIOS, PATROCÍNIOS, PARCERIAS E OUTROS EM
2015:
a) Área de Jornalismo e Pesquisa: Catholic Relief Service, Centre for Research on
Multinational Corporation (Somo), Cooperativa Mista de Produção, Danwatch, DGB, Finwatch,
Industrialização e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil (Cooperbio), Fundação
Friedrich Ebert, Fundação Heinrich Böll, Global Forest Watch, Greenpeace, Institute for
Human Rights and Business, Ministério Público do Trabalho, Open Society, Pindorama Filmes,
The Sigrid Rausing Trust, doações de pessoas físicas pelo site da organização via assinaturas,
doações de pessoas jurídicas e recursos oriundos da veiculação de documentários em outros
países em parceria com a Scorpion TV.
b) Área de Metodologia Educacional: Brazil Foundation, Catholic Relief Service, Fundo
Nacional de Solidariedade – Cáritas Brasileira, Grupo de Articulação Interinstitucional para a
Erradicação do Trabalho Escravo do Pará, Ministério Público do Trabalho, Organização
Internacional do Trabalho, TAM Linhas Aéreas e doações de pessoas jurídicas.
c) Institucional: Free the Slaves, Freedom For All e doações de pessoas físicas pelo site da
organização.

