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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.
Ao longo de 2019 o Conselho Curador encabeçou uma importante inciativa de
atualização do Estatuto Social da Fundação Fundo Patrimonial FEAUSP. Os principais
objetivos dessa atualização foram: diminuir possível conflito de interesse, tornar a
governança estratégica para atrair doações, garantir mais segurança dos recursos a
longo prazo e aumentar a participação dos doadores na governança. No processo houve
participação de representantes dos doadores, representando pelo Conselho de
Relacionamento Institucional.
O número de doadores recorrentes vem crescendo, representam 69% dos doadores que
mantém doações regulares. Em relação ao ano de 2018 houve um crescimento de 25%
na arrecadação desse tipo de doação. Importante ressaltar que essa doação é
importante para a manutenção do crescimento constante do Fundo Patrimonial.
Em relação ao valor investido, no final do exercício, o Fundo apresentava ativo financeiro
total de R$764.507,36, sendo que este valor está aplicado em fundo de investimento
indexado ao CDI, administrado pelo banco Itaú-Unibanco.
Por fim, 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 de nossa Faculdade.

Luiz Nelson Guedes de Carvalho
Diretor Presidente

João Vinícius de França Carvalho
Diretor Financeiro

Paula Carvalho Pereda
Diretora de Captação

Antonio José Loureiro Duarte
Diretor de Projetos
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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 2019.
Nesse documento serão abordados os seguintes itens:
•
•

•

Governança FPFEAUSP
Doações da campanha 2019
- Dados referentes às doações recebidas em 2019
- Perfil dos doadores
Crescimento do Fundo Patrimonial FEAUSP

Governança FPFEAUSP
Em 2019, juntamente com a Diretoria, os membros do Conselho Curador focaram seus
esforços para consolidar o novo Estatuto, no intuito de possibilitar maior interação e
participação dos doadores na governança, objetivando a atualização do documento
para refletir melhor a dinâmica atual da Fundação. Além disso, outros pontos foram
abordados diminuir possível conflito de interesse, tornar a governança estratégica para
atrair doações e garantir mais segurança dos recursos a longo prazo. Houve também
muita participação do Conselho de Relacionamento Institucional neste processo.
Desta maneira, o novo estatuto permite mais participação dos doadores no Conselho
Curador, órgão máximo da Fundação, com a indicação de três membros do Conselho de
Doadores – previamente nomeado como “Conselho de Relacionamento Institucional”.
Além disso, houve mudanças na Diretoria: na nova configuração, há os cargos de Diretor
Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Captação e Diretoria de Projetos. Com isso, foi
criado o Comitê de Projetos. Os doadores também têm uma importante
representatividade neste Comitê, que será responsável de avaliar, selecionar e
acompanhar os projetos que serão apoiados pelo Fundo Patrimonial.
O Comitê de Projetos terá 5 (cinco) membros, sendo eles: 3 (três) membros indicados
pelo Conselho de Doadores – que podem ou não ser membros do Conselho; 1 (um)
professor da FEAUSP, indicado pelo Conselho Curador; e pelo presidente do Centro
Acadêmico Visconde de Cairu – ou um professor ou aluno por ele indicado. Suas
atividades estarão ligadas e acompanhadas pelo Diretor de Projetos. Essa será uma
importante área da Fundação, pois serão selecionados os projetos que serão apoiados.
Outro ponto importante de mudança está no Conselho Doadores: não há mais a
separação entre doadores pessoas físicas e jurídicas; os membros serão convidados a
participar do conselho de acordo com o histórico das contribuições nas campanhas
anuais.
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No âmbito legal, a Lei de Incentivo de Fundos Patrimoniais do início do ano (Lei nº
13.800/2019) não garantiu incentivos fiscais para potenciais doadores, sejam eles
pessoas físicas ou jurídicas. Desta forma, a Fundação seguirá com a Lei nº 13.019/2014,
que possibilita incentivo fiscal para doadores pessoas jurídicas.
Essas são apenas algumas das mudanças realizadas objetivando nosso compromisso
com uma boa governança.
O Estatuto é um documento muito importante para orientar as ações de todos os
membros da Fundação, mas é só uma pequena parte de como uma comunidade com
objetivo comum pode alcançar bons resultados para nossa faculdade.
A nova versão do estatuto já está disponível para consulta no site.

Doações da campanha 2019
O Fundo Patrimonial FEAUSP completou o seu segundo ano de captações no segundo
semestre de 2019. No entanto, a cultura de doação ainda não é presente em nossa
comunidade. Ainda são necessários mais esforços para mudar a forma de pensar e agir
de potenciais doadores.
- Dados referentes às doações recebidas em 2019
Desde a criação do Fundo Patrimonial FEAUSP somente 235 pessoas doaram para a
iniciativa. No ano de 2019 a campanha iniciou com 103 doadores ativos e encerrou em
dezembro/19 contamos com 96 doadores ativos e foi arrecadado R$129.009,00. Ao
longo do ano houve um pouco de oscilação entre os doadores ativos, os meses com
menor número foram abril, junho e julho.
No geral, os doadores recorrentes (69%) representam a maior parte do número total de
doadores, com um ticket médio de aproximadamente R$100. Em 2019, não houve
doações de grandes valores. Houve um crescimento de 25% na arrecadação com
doadores recorrentes em relação ao ano anterior (R$90.426,00 em 2018 vs. R$
113.159,00 em 2019). A média mensal total dos doadores recorrentes em 2019 foi de
R$ 9.486,58. Os doadores pontuais representam 25% e aqueles que fazem doações em
prazo definido, 6%. A maioria das doações continuam ser representada pelos ex-alunos.
No gráfico abaixo está uma análise de doadores ativos por mês em relação ao valor
acumulado de doação.
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Doadores e valor arrecadado por mês
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Durante o ano de 2019, o Fundo Patrimonial FEAUSP realizou, principalmente, ações de
divulgação on-line, com presença nas redes sociais e email marketing.

Crescimento do Fundo Patrimonial FEAUSP
Em dezembro de 2018, o Fundo Patrimonial FEAUSP estava com saldo líquido de
R$647.450,68 esse recurso está aplicado no Fundo VIP DI no Banco Itaú Unibanco. Em
dezembro de 2019, o fundo apresentou um saldo líquido de R$764.507,36. Ao longo do
ano foram aplicados R$79.491,30.
Ao longo de 2019, o investimento apresentou o seguinte comportamento apresentado
no gráfico abaixo.
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Valor líquido investimento VIP DI (2019)
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Este investimento ainda apresenta a isenção de imposto de renda e imposto sobre
operações financeiras.

Próximos passos
A Diretoria do Fundo Patrimonial FEAUSP, juntamente com toda a equipe, está se
mobilizando para divulgar a iniciativa para diversos segmentos do público FEAno e para
fortalecer relações com potenciais doadores.
A mobilização dos FEAnos em prol do crescimento do Fundo pode e deve ser ampliada
para trazer mais resultados. 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.
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Expediente
(dezembro/2019)
Conselho Curador
Fábio Frezatti
José Carlos de Souza Santos
Moacir de Miranda Oliveira Júnior
Valmor Slomski
Ana Paula Bastos Vilar Garcia
Eduardo Mazzilli Vassimon
Alessandro Anastasi
Andrea F. Andrezo

Diretor da FEAUSP
Representante do Departamento de Economia da FEAUSP
Representante do Departamento de Administração da FEAUSP
Representante do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEAUSP
Presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu
Representante do Conselho de Doadores
Representante do Conselho de Doadores
Representante do Conselho de Doadores

Diretoria Executiva
Luiz Nelson Guedes de Carvalho
João Vinícius de França Carvalho
Paula Carvalho Pereda
Antonio José Loureiro Duarte

Diretor Presidente do FPFEAUSP
Diretor Financeiro do FPFEAUSP
Diretora de Captação do FPFEAUSP
Diretor de Projetos do FPFEAUSP

Conselho Fiscal
Carlos Roberto Azzoni
Nicolau Reinhard
Reinaldo Guerreiro
Carlos Alberto Pereira

Membro efetivo
Membro efetivo
Membro efetivo
Membro suplente

Conselho de Doadores
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Diana Hanna Stiphan Jabra
Marcos A. A. Ferreira
Alessandro Anastasi
Sandra Maria Aguiar De Figueiredo
Gustavo Arruda Rafael Da Silva
Leandro Silva Dalmarco
Andrea F. Andrezo
Caio Moki Yabiku
Helio Nogueira da Cruz
Comitê de Investimento
Liliam Sanchez Carrete
Sérgo Almeida
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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