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São Paulo, março de 2019.
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Carta da Diretoria FPFEAUSP
Prezados conselheiros, doadores e interessados,
A mobilização de recursos do Fundo Patrimonial FEAUSP teve início no segundo
semestre de 2017, com o objetivo principal de captar recursos para apoio financeiro às
atividades da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade
de São Paulo - FEAUSP. Em pouco mais de um ano de atividades, a administração do
Fundo vem direcionando esforços na divulgação dos objetivos e na consolidação do
relacionamento com a comunidade FEAna.
Em julho de 2018, com a mudança da Diretoria da FEAUSP, novos membros tomaram
posse na Diretoria e Conselho Curador da Fundação, dando continuidade às atividades
iniciais e buscando manter a segurança e rentabilidade dos recursos investidos.
No período, ocorreram diversas ações para apresentação do FPFEAUSP aos alunos, exalunos, professores e empresas. Entre essas ações, destacou-se a promoção do “Dia de
Doar”, aderindo a uma campanha mundial para captação de recursos.
Desde o início da campanha, o número de doadores vem crescendo, atingindo 198
doadores em dezembro de 2018. Deste total, 66% representam doadores que mantém
doações regulares. Esse crescimento do número de doadores reflete no aumento do
volume captado. Adicionalmente, o Fundo recebeu importantes contribuições pontuais
de pessoas jurídicas, que permitiram que o valor total captado no ano de 2018 atingisse
R$274.507,00.
No final do exercício, o Fundo apresentava ativo financeiro total de R$667.188,00, sendo
que 97% deste valor estava aplicado em fundo de investimento indexado ao CDI,
administrado pelo banco Itaú-Unibanco.
Agradecemos o apoio dos doadores, e estamos confiantes na continuidade do
crescimento do patrimônio para que possamos, muito brevemente, vir a apoiar mais
efetivamente as atividades de ensino, pesquisa, cultura e extensão da FEAUSP.

Rosana Tavares
Diretora Presidente

João Vinícius de França Carvalho
Vice Diretor Presidente

Fabiana Fontes Rocha
Diretora Financeira
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Objetivo do Relatório
Este relatório tem como objetivo apresentar as principais atividades e resultados do Fundo
Patrimonial FEAUSP (FPFEAUSP) durante o ano de 2018.
Nesse documento serão abordados os seguintes itens:
•
•

•
•
•

Governança FPFEAUSP
Doações da campanha 2018
- Dados referentes às doações recebidas em 2018
- Perfil dos doadores
Crescimento do Fundo Patrimonial FEAUSP
Legislação para Fundos Patrimoniais - Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019
Próximos passos

Governança FPFEAUSP
Em 2018 o novo Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo e em conjunto os novos membros da Diretoria da Fundação
Fundo Patrimonial tomaram posse para mandato de quatro anos. Essa é a segunda
Diretoria da Fundação Fundo Patrimonial, que está em busca de ampliar o
reconhecimento da iniciativa dentro da Faculdade. Também foram eleitos, em julho, os
representantes do Conselho de Relacionamento Institucional, juntamente com outros
representantes no Conselho Curador.

Doações da campanha 2018
As atividades de mobilização de recurso do Fundo Patrimonial FEAUSP tiveram início no
segundo semestre de 2017. Como esta cultura de doação e retribuição a faculdade ainda
é muito recente, ainda precisam ser realizadas diversas ações de consolidação do
relacionamento com toda comunidade FEAna. Além disso, o próprio conceito de fundos
patrimoniais é pouco conhecido pelo público em geral.
- Dados referentes às doações recebidas em 2018
Desde o início da campanha, o número geral de doadores continua crescendo, até
dezembro/18 contamos com 198 doadores ativos. Os doadores recorrentes (66%)
representando a maior parte do número total de doadores, com um ticket médio de
aproximadamente R$100.
No geral o Fundo Patrimonial FEAUSP está alcançando mais doadores recorrentes a cada
mês, atingiu uma captação recorde na média mensal de R$11.816,00 proveniente dos
doadores recorrentes ativos, quase o triplo do valor em relação ao de R$4.655,00 por
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mês, no início de 2018. Os doadores pontuais representam 27% e aqueles que fazem
sua doação prazo definido 7%.
Além disso, ressaltamos o recebimento de mais uma doação de uma pessoa jurídica,
juntamente com uma grande doação de pessoa física, a primeira que ocorreu para a
iniciativa. Essas doações são importantes por representarem grandes aportes para o
crescimento do Fundo Patrimonial FEAUSP.
No gráfico abaixo está uma análise de doadores ativos por mês em relação ao valor
acumulado de doação. A combinação das grandes doações, que garantiu um salto na
captação, com as doações recorrentes houve um crescimento moderado do Fundo.

Doadores e valor arrecadado por mês
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Durante o ano de 2018, aconteceram diversas ações de apresentação do FPFEAUSP
juntos aos alunos, ex-alunos, professores e empresas. A Fundação promoveu o Dia de
Doar, uma campanha mundial para captação de recursos, que trouxe resultados
positivos. À vista disso, tais frentes mostram que o Fundo tem força para continuar
crescendo, com a adesão de pessoas interessadas.
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Assim, ao longo desse período, foi captado o valor total de R$ 268.056,00 em doações
diretas. A mobilização demonstra a força que a comunidade FEAna tem para alcançar
novas direções. A mobilização de todos só fortalece cada vez mais a nossa faculdade.

Crescimento do Fundo Patrimonial FEAUSP
Em dezembro de 2017, o Fundo Patrimonial FEAUSP estava com saldo líquido de
R$432.444,91 no Fundo Uniclass Premium DI no Banco Itaú-Unibanco. Durante o ano de
2018 foi solicitado a isenção de imposto de renda e imposto sobre operações financeiras
para as aplicações financeiras. Além disso, devido ao valor total do fundo arrecadado
houve a possibilidade de migração para outro com taxa de administração melhor,
respeitada a política de investimento.
Assim, no final de dezembro de 2018, o valor investido no Fundo estava acumulado em
R$647,450,68. Esse recurso está aplicado no Fundo VIP DI no mesmo banco, que
apresenta um rendimento satisfatório em relação a outros investimentos do mesmo
perfil.

Legislação
No ano de 2018 os Fundos Patrimoniais começam a ter mais atenção do público em
geral com a oficialização da lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019. Esta Diretoria e o
Conselho Curador estão acompanhado e avaliando os desdobramentos para a Fundação
Fundo Patrimonial. No entanto, nos moldes atuais da lei, que veta os benefícios fiscais,
enfraquece um possível fortalecimento do Fundo da FEA.

Próximos passos
A Equipe Fundo Patrimonial FEAUSP está se mobilizando para divulgar mais a iniciativa
para diversos segmentos do público FEAno e o fortalecimento de relações com
potenciais doadores.
A mobilização dos FEAnos em prol do crescimento do Fundo pode ser ampliada para
trazer mais resultados, por isso estão sendo realizadas aproximações com grupos
pontuais e também o contato por e-mails e redes sociais deve ser intensificado para
aumento da interface com potenciais doadores que não estão presentes no cotidiano
da faculdade.
Além disso, o Conselho Curador juntamente com a Diretoria está analisando as
possibilidades de iniciar a aplicação dos recursos em projetos da faculdade, bem como
melhorar a governança para que cada vez mais reflita a realidade da instituição e a
relação com seus doadores e a faculdade.
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Expediente
Conselho Curador
Fábio Frezatti
José Carlos de Souza Santos
Moacir de Miranda Oliveira Júnior
Valmor Slomski
Ana Paula Bastos Vilar Garcia
Bruno Bose do Amaral
Rodolfo Amstalden
Gabriela Figueiredo Denadai

Diretor da FEAUSP
Chefe do Departamento de Economia
Chefe do Departamento de Administração
Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária
Presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu
Representante de Pessoa Física
Representante de Pessoa Jurídica
Representante alumni na Congregação

Diretoria Executiva
Rosana Tavares
João Vinícius de França Carvalho
Fabiana Fontes Rocha

Diretora Presidente do FPFEAUSP
Diretor Vice-Presidente do FPFEAUSP
Diretora Financeira do FPFEAUSP

Conselho Fiscal
Carlos Roberto Azzoni
Nicolau Reinhard
Reinaldo Guerreiro
Edgar Bueno Cornacchione Jr.
André Franco Montoro Filho
Carlos Alberto Pereira

Membro efetivo
Membro efetivo
Membro efetivo
Membro suplente
Membro suplente
Membro suplente

Conselho de Relacionamento Institucional
Andrea F. Andrezo
Bruno Bose do Amaral
Ivan Bose do Amaral
Leandro de Castro Filho
Ricardo Savio Denadai
Ricardo Vinicius Kanitz
Rodolfo Amstalden

Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física
Representante Doador Pessoa Física e 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.
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