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Carta do Diretor FPFEAUSP 

Prezados conselheiros, doadores e interessados, 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo interesse pelo 

Fundo Patrimonial FEAUSP, a iniciativa é uma das mais importantes 

da história da nossa Faculdade, e seu sucesso está totalmente 

atrelado à participação de todos. 

Também, agrademos a todos os doadores instituidores, que no 

passado acreditaram em uma ideia ainda em estágio inicial; às 

fundações de apoio da FEA - FIA, FIPE e Fipecafi -, que vêm 

contribuindo com suporte; aos membros da governança, que 

gentilmente têm oferecido seu trabalho voluntário; e, a todos os 

atuais doadores, que têm contribuído para o crescimento do Fundo. 

O Fundo Patrimonial FEAUSP começou suas atividades no início do segundo semestre de 2017. 

Após um período em que as estruturas do Fundo foram formalmente consolidadas, lançamos 

um site para disponibilizar as informações do fundo e permitir a doação online de forma segura. 

Parte dessas estruturas já consolidadas são os documentos que determinam as diretrizes da 

Fundação Fundo Patrimonial, o Estatuto Social, o Regulamento do Fundo e o Regimento Interno.  

Dessa forma, a primeira campanha anual durou seis meses e tivemos um primeiro passo de 

nossa mobilização recorrente, o que é necessário para que o Fundo possa crescer o suficiente 

para programar a aplicação em suas primeiras atividades.  

Ao decorrer da campanha, diversos desafios foram aparecendo, e com eles, novos aprendizados. 

Hoje, temos maior entendimento de como funciona todo mecanismo para que possamos atingir 

nossos objetivos. 

Afim de potencializar o crescimento, estamos planejando outras formas de disseminar a ideia 

do Fundo Patrimonial FEAUSP. Seja por meio de cartas e e-mails, ou por meio de propagandas 

e eventos, estamos buscando atrair cada vez mais pessoas para a causa e assim consolidar a 

atuação do Fundo na realidade da FEA. 

Para isso, precisamos da colaboração de todos. Quero convidar a todos os interessados que 

contribuam com doações recorrentes ou com grandes doações e que mobilizem sua rede para 

essa causa. Ampliar o impacto de atuação do Fundo Patrimonial só é possível com a mobilização 

de todos! 

 

 

José Carlos de Souza Santos 

    Diretor Presidente FPFEAUSP 

 



 
 

 

  



 

Objetivo do Relatório 

Este relatório tem como objetivo apresentar as principais atividades e resultados do Fundo 

Patrimonial FEAUSP (FPFEAUSP) durante o ano de 2017. 

Nesse documento serão abordados os seguintes itens: 

 Doações da campanha 2017 

 Dados referentes às doações recebidas em 2017 

 Perfil dos doadores 

 Governança 

 Próximos passos 

 

Doações da campanha 2017 

No início de julho foi lançada a campanha 2017, assim ocorreu a abertura das contribuições para 

o Fundo Patrimonial FEAUSP.  

Os doadores pessoas físicas puderam escolher realizar suas doações de três formas:  

 A doação pontual, que se trata de apenas uma parcela do valor que o doador escolher;  

 Com prazo definido, que é um número de parcelas de um valor escolhido, ambos 

determinados na hora de cadastro da doação;  

 E por fim, a doação recorrente, opção que o doador cadastra um valor e todo mês a 

doação é realizada, por tempo indeterminado.  

Além disso, há a possibilidade de empresas doarem para a iniciativa, podendo ser por meio de 

cotas ou diretamente para uma causa, como a concessão de bolsas de estudos, por exemplo. 

- Dados referentes às doações recebidas em 2017 

Em 2017 recebemos 238 doações, sendo 89 de pessoas físicas e uma de pessoa jurídica. A 

campanha iniciou com diversas doações pontuais que alavancaram o valor arrecadado do fundo, 

mas com o tempo, essas doações foram dando espaço para a maior adesão de recorrências, que 

são importantes para constituição do Fundo, pois significam maior perenidade e aumento do 

patrimônio, e traz maior certeza para planejar metas para os rendimentos. 

Ao final do ano foi arrecadado o valor total de R$ 102.247,50, abaixo o gráfico demonstra o 

status das doações. Com essas doações, o Fundo fechou o ano de 2017 com R$ 432.444,91.  

 



 
  

  * Valores sem descontar as porcentagens das bandeiras de cartão de crédito 

A doação recorrente foi crescente e importante para compor o Fundo, se isolarmos apenas esse 

tipo de doação, o saldo mensal representou aproximadamente, em dezembro/17 R$ 4.735,00. 

Com as novas campanhas esperamos aumentar essa forma de participação. 

  

  

Nesse primeiro semestre de campanha contamos com 89 doadores. No geral, os ex-alunos 

tiveram maior participação nas doações, seguido por alunos e professores, demonstrando como 

a comunidade FEAna está se mobilizando em prol da iniciativa. Também, contamos com a 

doação da primeira pessoa jurídica, a Empiricus Research Publicações. 

 

R$102.217,50 
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Governança 

Para melhor gestão e transparência da Fundação e do Fundo Patrimonial foram elaborados o 

Regulamento do Fundo Patrimonial e o Regimento da Fundação. Além disso, o Estatuto também 

foi atualizado seguindo as novas regras do Marco Regulatório. 

Todos os documentos atualizados estarão disponíveis no site para consulta. 

- Regulamento do Fundo Patrimonial  

O principal objetivo do Regulamento está em estabelecer as regras de aplicação e utilização 

dos recursos arrecadados para garantir seu crescimento e sua perenidade.  

Pelo Regulamento foi definido os membros do Comitê de Investimento, que será responsável 

por manter, administrar, investir e reinvestir os recursos arrecadados por meio das doações. Os 

membros do Comitê seguem regras rígidas de transparência e compliance, assegurando a 

rentabilidade dos ativos do Fundo Patrimonial. 

O primeiro Comitê de Investimento é formado por: Eduardo Vasconcellos, Hélio Nogueira da 

Cruz e Tiago Sampaio Cunha.  

Além disso, o Regulamento é um documento muito importante para estabelecer algumas as 

regras gerais de como o dinheiro será gerido considerando as diversas fases de crescimento do 

fundo. 

Próximos passos 

A Equipe Fundo Patrimonial FEAUSP está se mobilizando para divulgar mais a iniciativa para 

diversos segmentos do público FEAno. Para os próximos meses, estão sendo planejadas diversas 

atividades que podem trazer mais doadores para a iniciativa. 

Algumas delas são, envio de cartas para todos os pais de alunos da graduação, apresentando o 

fundo e convidando para doar, envio de e-mails para FEAnos, ex-alunos, professores e 

funcionários, propaganda nos relógios digitais da USP, e veiculação do vídeo institucional para 

atrair ainda mais interessados. Além disso, no futuro serão organizados eventos para divulgar a 

ideia ao público FEAno, e tentar trazer ainda mais doadores. 

A mobilização dos FEAnos em prol do crescimento do Fundo pode ser ampliada para trazer 

resultados mais significativos, por isso estão sendo realizadas aproximações com grupos 

pontuais e também o contato por e-mails e redes sociais.  

  



 

Expediente 

Conselho Curador 
Adalberto Américo Fischmann Diretor da FEAUSP 
Eduardo Haddad Chefe do Departamento de Economia 
Moacir de Miranda Oliveira Júnior Chefe do Departamento de Administração 
Ariovaldo dos Santos Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária 
Lídia Toneto Presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu 
Pedro Cavalcanti Barroso Representante de Pessoa Jurídica 
Bruno Bose do Amaral Representante de Pessoa Física 
Alexandre de Arruda Barros Rangel Representante alumni na Congregação 

  
Diretoria Executiva 

José Carlos de Souza Santos Diretor Presidente do FPFEAUSP 
Fábio Frezatii Diretor Vice-Presidente do FPFEAUSP 
Eduardo Kazuo Kayo Diretor Financeiro do FPFEAUSP 

  
Conselho Fiscal 

Carlos Roberto Azzoni Membro efetivo 
Nicolau Reinhard Membro efetivo 
Reinaldo Guerreiro Membro efetivo 
Edgar Bueno Cornacchione Jr. Membro suplente 
André Franco Montoro Filho Membro suplente 
Carlos Alberto Pereira Membro suplente 

  
Conselho de Relacionamento Institucional 

Roberto Shoiti Ushisima Representante Doador Pessoa Física 
Marcos Aurélio de Araújo Ferreira Representante Doador Pessoa Física 
Maurício Castro Azevedo Fernandes Representante Doador Pessoa Física 
Eduardo Lucas Cotrim Representante Doador Pessoa Física 
Guilherme de Farias Shiraishi Representante Doador Pessoa Física 
Hélio Janny Teixeira Representante Doador Pessoa Física 
Christian Frederico de Macedo Moraes Representante Doador Pessoa Jurídica 
Leonardo Cassiani de Oliveira Representante Doador Pessoa Jurídica 

  
Comitê de Investimento 

Eduardo Vasconcellos 
Hélio Nogueira da Cruz 
Tiago Sampaio Cunha 

 
 
Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Prédio FEA 1 – Sala H146 
Cidade Universitária – São Paulo – SP 
Telefones: (11) 3091-6074 
Email: contato@fpfeausp.org.br 
 

Demais informações contábeis constam no relatório da auditoria. 


