
FAQ

1. COMO AJUDAR?

1. Afinal, por que doar?

Segundo o manifesto do Sempre FEA:

● Apoiar a Sempre FEA é acreditar no impacto positivo que uma educação superior 
pública de qualidade pode ter.

● É retribuir a formação oferecida pela FEAUSP, fomentar a Comunidade FEAna e 
impulsionar as gerações futuras a contribuir com o crescimento do país.

● É contribuir para impulsionar o ensino de excelência, incentivando o aprendizado, a 
pesquisa, a diversidade, a inovação e o empreendedorismo.

● É participar de um movimento plural e agregador, criando um legado ainda maior para 
o futuro.

Estamos trilhando o caminho de universidades americanas, como Harvard, Yale, Columbia e 
tantas outras, cujos fundos patrimoniais representam um percentual relevante dos recursos 
utilizados nessas escolas (cerca de 1/3 no caso de Harvard). Também seguimos casos recentes 
de sucesso em instituições de ensino no Brasil, como os Amigos da Poli. Acreditamos que, por 
meio desse movimento, também contribuiremos com a cultura de gratidão e doação no Brasil. 
Sua doação ou contribuição como voluntário será sempre muito bem-vinda!

2. Posso ajudar como voluntário? Como fico sabendo de que forma e em quais atividades 
posso colaborar?

Sim, toda ajuda é bem-vinda no Sempre FEA! 

Para os interessados em se voluntariar, nossa área de Gente & Gestão realiza um processo de 
onboarding de novos voluntários para conectarmos a vontade, as habilidades e a 
disponibilidade de tempo dos voluntários com as necessidades da Associação. 

Entre em contato conosco pelo e-mail voluntarios@semprefea.com.br para se inscrever na 
Sempre FEA e obter mais informações.

3. Quais as formas de doar? Há um valor mínimo para doação?

Qualquer doação é bem-vinda! É possível doar de forma recorrente ou através de doação 
única, diretamente no site www.semprefea.com.br. No site, o valor mínimo de doação é de R$ 
10,00 e o máximo é de R$ 30.000,00 e a doação pode ser feita no cartão de crédito, débito ou 
boleto. 

Para doações superiores a R$ 30.000,00 ou para doações por meio de transferência bancária, 
pedimos que entre em contato pelo email doe@semprefea.com.br.

Para se tornar doador Associado (doações cumulativas a partir de R$ 125.000,00), o 
interessado também deve escrever para doe@semprefea.com.br. Conforme previsto no 
estatuto da Associação, esse processo passa por validação do Conselho de Administração do 
Sempre FEA.

4. Posso fazer uma doação anônima e não divulgar meu nome?
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Todos os doadores precisam se identificar para a Sempre FEA para nossos controles internos, 
mas cada um pode escolher se deseja autorizar a divulgação de seu nome e imagem como 
doador ou não.

5. Somente FEAnos podem doar?

Não, todos os interessados em ajudar o Sempre FEA podem contribuir, seja por meio de 
doações ou voluntariado.

6. Empresas podem fazer doações para o Sempre FEA? Como funciona?

Sim, empresas podem doar ao Sempre FEA. Pedimos que encaminhe e-mail para 
doe@semprefea.com.br e uma pessoa da nossa equipe entrará em contato.

Apoiamos também as iniciativas corporativas de doações conjuntas (matching gifts), nas quais 
empresas se comprometem a doar o mesmo ou uma parte do valor que seus funcionários 
doarem. Caso sua empresa ofereça esse programa, ou queira criar um, por favor nos avise pelo 
e-mail doe@semprefea.com.br e entraremos em contato.

7. Tenho amigos que podem contribuir com o movimento Sempre FEA. Como posso indicá-
los?

Seus amigos serão muito bem-vindos! Todos os interessados em ajudar o Sempre FEA podem 
contribuir — seja por meio de doações ou voluntariado, como explicado nas perguntas 2 e 3. 

Todo mês realizamos uma apresentação sobre o Sempre FEA. Indique seu amigo para 
participar, peça pra ele enviar um e-mail para voluntarios@semprefea.com.br, e enviaremos 
um convite.

8. Quero ajudar como voluntário, mas tenho pouco tempo ou moro fora do país. É possível 
ajudar?

Sim, toda e qualquer ajuda é bem-vinda! Pedimos que entre em contato com nosso 
departamento de Gente e Gestão pelo e-mail voluntarios@semprefea.com.br para avaliar 
como você pode contribuir.

9. Por que doar se a FEA já recebe recursos públicos para prover um ensino de qualidade?

Embora a FEA receba recursos públicos para custear seu funcionamento, os orçamentos das 
universidades públicas estaduais estão atrelados à arrecadação do ICMS. Atualmente, quase 
95% do que é repassado pelo Estado de São Paulo para a FEA já está comprometido com 
custos fixos e folha de pessoal, restando muito pouco para investimentos e inovação. Além 
disso, a arrecadação do ICMS está sujeita a variações da atividade econômica, tornando as 
universidades públicas suscetíveis a eventual volatilidade de recursos.

Adicionalmente, grandes universidades internacionais contam com fundos patrimoniais 
(endowments) há décadas. Os recursos provenientes desses endowments representam um 
percentual relevante do orçamento dessas escolas. Mesmo sendo uma instituição privada que 
recebe recursos de matrículas e anuidades, a Universidade de Harvard, por exemplo, possui 
um endowment centenário com patrimônio de US$ 40 bilhões, cujos recursos financeiros 
representam aproximadamente 1/3 das receitas da universidade. 
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Ao doar para o Sempre FEA, você ajudará diretamente a Comunidade FEAna.

10. Existe incentivo tributário para as doações no Brasil? Posso deduzir doações do meu 
imposto de renda?

Recentemente foi aprovada a Lei do Endowment, nº 13.800 de 2019. No entanto, incentivos 
tributários para as doações aos fundos de endowment no Brasil foram vetados. Desta forma, 
as doações não são dedutíveis do imposto de renda.

2. APLICAÇÃO DA DOAÇÃO

11. Onde serão usados os recursos financeiros? Em que tipos de projetos os recursos serão 
investidos? 

O Sempre FEA possui uma Diretoria de Projetos responsável pela elaboração de editais e 
submissão à aprovação do Conselho de Administração. Toda a Comunidade FEAna pode 
participar (alunos, professores e funcionários da FEA e as entidades representativas destas 
categorias) inscrevendo projetos que serão avaliados conforme critérios estabelecidos no 
edital. Importante ressaltar que qualquer uso de recursos requer aprovação do Conselho de 
Administração, inclusive para apoio a projetos selecionados. 

Atualmente temos 5 áreas prioritárias de atuação: excelência acadêmica, inserção no mercado 
de trabalho, empreendedorismo, extensão universitária e ‘inclusão e equidade’. Em setembro 
de 2020 lançamos o primeiro edital para uso dos recursos. As inscrições estão abertas até 09 
de novembro de 2020. Aproveite e inscreva o seu projeto. Para acessar o edital e fazer sua 
inscrição, por favor acesse www.semprefea.com.br.

12. Posso doar exclusivamente para um fim ou projeto específico?

Não, atualmente todo o recurso doado será direcionado para o fundo patrimonial, e este fará 
a utilização dos recursos para os projetos aprovados nos editais conforme nossa robusta 
estrutura de governança.

No entanto, nosso estatuto permite receber doações destinadas a projetos específicos, nas 
quais o doador decide a área que gostaria de apoiar (por exemplo, excelência acadêmica, 
centro de carreiras, bolsas de estudo, entre outras). Essas alternativas ainda não estão 
disponíveis, porém podemos implementá-las, desde que aprovadas pelo Conselho de 
Administração. 

13. Como posso ter certeza de que os recursos doados serão bem geridos? Existe avaliação 
de performance da gestão do Sempre FEA? 

Contamos com uma governança robusta, composta por nomes de grande reputação no 
mercado (veja mais em https://semprefea.com.br/governanca/ ). Nosso objetivo é assegurar 
que os recursos confiados à Associação sejam utilizados de forma apropriada e com lisura. 
Temos auditoria da PwC (PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda) e um Conselho Fiscal 
responsável pela validação das contas.

Além disso, a aplicação do patrimônio do Sempre FEA segue política de investimento 
elaborada pelo Comitê de Investimentos, formado por pessoas com grande experiência no 
mercado (https://semprefea.com.br/comite-de-investimentos). A aprovação final da política 
de investimentos cabe ao Conselho de Administração.
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O Sempre FEA também possui uma Diretoria de Projetos responsável pelo processo de 
elaboração de editais e submissão à aprovação do Conselho de Administração. Toda a 
Comunidade FEAna pode participar (alunos, professores e funcionários da FEA e as entidades 
representativas destas categorias) inscrevendo projetos que serão avaliados conforme 
critérios estabelecidos. Importante ressaltar que qualquer uso de recursos requer aprovação 
do Conselho de Administração, inclusive projetos selecionados. Atualmente temos 5 áreas 
prioritárias de atuação: excelência acadêmica, inserção no mercado de trabalho, 
empreendedorismo, extensão universitária e ‘inclusão e equidade’. Lançamos o primeiro edital 
para uso dos recursos em setembro de 2020.

Não temos um único indicador de performance da Associação. Atualmente, acompanhamos 
uma série de indicadores, tais como: número de doadores, total de doações, retorno sobre o 
investimento do patrimônio e divulgação plena do uso dos recursos.

14. Por que utilizar apenas os rendimentos do fundo e não todo o valor doado? Onde o 
patrimônio do fundo será investido, e qual o benchmark de retorno?

Endowments, ou fundos patrimoniais, foram criados no mundo todo para acumular patrimônio 
e terem o rendimento proveniente da aplicação financeira desse patrimônio usado nas 
respectivas entidades apoiadas. Ao utilizar apenas os rendimentos do fundo patrimonial, 
garantimos a sustentabilidade de longo prazo dos recursos doados, portanto contribuímos 
para a sociedade de forma perene. Como a captação de recursos será diferente a cada ano, o 
uso de todo o montante naquele ano implicaria variação no empenho, e não conseguiríamos 
atuar com previsibilidade e visão de longo prazo. 

Por outro lado, nosso estatuto permite a utilização de até 10% do patrimônio do fundo em 
despesas e projetos por ano. Essa flexibilidade nos permite apoiar projetos enquanto o 
patrimônio do fundo não atinge escala suficiente. 

Importante ressaltar que nosso Comitê de Investimentos é responsável por estabelecer as 
diretrizes de investimento do patrimônio do Sempre FEA, e é composto por profissionais com 
notório conhecimento e experiência no mercado de capitais 
(https://semprefea.com.br/comite-de-investimentos/) 

15. Tenho alguma contrapartida ou benefícios se fizer uma doação?

Não há contrapartida. O doador, se assim o desejar, terá seu nome divulgado no website e no 
relatório anual da Associação*. Doadores Associados têm direito a voto em nossa assembleia 
anual e a um evento anual exclusivo. Doadores Associados são aqueles que atingem R$ 
125.000,00 em doações acumuladas e se comprometem com uma anuidade de R$ 1.000,00. 
Doadores Associados Vitalícios são aqueles que atingem R$ 500.000,00 em doações 
acumuladas e, devido ao montante, não precisam se comprometer com uma anuidade de R$ 
1.000,00. Em ambos os casos, é preciso aprovação do Conselho de Administração.

Acreditamos que a maior contrapartida será o sentimento de retribuição, o apoio dado para 
fortalecer a Comunidade FEAna e a contribuição para as próximas gerações.

* Doações acima de R$ 600 no ano.

16. Há diferenciação ou categorias de doadores? Terei meu nome divulgado?

São várias categorias de doadores, conforme detalhado a seguir:
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● DOADOR TRAINEE: até R$ 1.199
● DOADOR JÚNIOR: R$ 1.200 a R$ 2.999
● DOADOR PLENO: R$ 3.000 a R$ 5.999
● DOADOR SÊNIOR: R$ 6.000 a R$ 11.999
● DOADOR PRO: R$ 12.000 a R$ 29.999
● DOADOR EXECUTIVO: R$ 30.000 a R$ 59.999
● DOADOR MASTER R$ 60.000 – R$ 124.999
● DOADOR ASSOCIADO: R$ 125.000 – R$ 499.999**
● DOADOR ASSOCIADO VITALÍCIO: A partir de R$ 500.000***

Cada categoria é válida no conceito da soma de doações totais no ano (janeiro a dezembro), 
exceto associados e associados vitalícios. Todos aqueles que doarem mais de R$ 600 no ano 
terão seu nome divulgado, se assim autorizarem, no relatório anual e no website do Sempre 
FEA. Alunos doadores também terão seus nomes divulgados, se assim desejarem, porém sem 
indicação de categoria.

Para as categorias de Associados, valem as doações acumuladas ao longo do tempo (não 
somente no ano vigente). Cada novo Associado precisa ser admitido pelo Conselho de 
Administração. 

Saiba mais em https://semprefea.com.br/doacao-mensal/ . 

3. MODELO SEMPRE FEA

17. Qual é a missão e quais são os valores do Sempre FEA?

Somos uma associação formada pela Comunidade FEAna que busca retribuir à sociedade 
aquilo que recebeu e perpetuar a excelência da nossa faculdade, a partir de um fundo 
patrimonial independente e íntegro.

Acreditamos que podemos aumentar o potencial da Comunidade FEAna, complementando os 
recursos da faculdade para impulsionar o ENSINO e incentivar PESQUISA, DIVERSIDADE, 
INOVAÇÃO e FORMAÇÃO de profissionais preparados para os desafios do FUTURO. 

Por isso, queremos investir nossos recursos de modo a criar um legado de impacto e 
duradouro no Brasil e no mundo.

Os nossos valores são: integridade, protagonismo, integração, disrupção, pluralidade e 
cooperação.

18. Quais modelos inspiraram a criação do Sempre FEA?

A Sempre FEA foi inspirada nos principais fundos patrimoniais dos EUA, como os de Harvard, 
Yale e Stanford, que juntos somam quase US$ 100 bilhões em patrimônio. Em Harvard, cerca 
de 1/3 das receitas da universidade provém de seu fundo patrimonial centenário. 

No Brasil, nossa principal referência é a Associação Amigos da Poli, maior fundo patrimonial de 
ensino superior do país, com mais de R$ 33 milhões em patrimônio, quase 5 mil doadores e 8 
anos de existência.
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19. Algum membro da Associação recebe remuneração ou são todos voluntários?

Atualmente, todos os membros do Sempre FEA são voluntários e não têm remuneração.

Por outro lado, os grandes endowments americanos, tal como o de Harvard, que tem um 
patrimônio de US$ 40 bilhões, possuem uma estrutura de diretores para gerir os recursos de 
forma dedicada e profissional. Por isso, nosso estatuto prevê a possibilidade de remuneração 
dos diretores sob alguns critérios, e com necessidade de aprovação de nosso Conselho de 
Administração.

Não há intenção de remunerarmos diretores no curto prazo, mas isso pode eventualmente 
acontecer a médio e longo prazos, conforme o Sempre FEA atingir tamanho adequado que 
justifique esse custo. A remuneração de diretores está prevista na legislação, e pode ser 
importante para a sustentabilidade do Sempre FEA, na medida em que profissionalizaria sua 
gestão e permitiria que as pessoas pudessem se dedicar em tempo integral.

20. A FEA já não possui um fundo patrimonial no formato de endowment? Por que foi criado 
um novo endowment? Não é conflitante?

Ambas as iniciativas têm o objetivo de contribuir com a Comunidade FEAna. As visões para 
atingir isso são, no entanto, um pouco distintas. Assim como o Amigos da Poli, nosso principal 
benchmark no Brasil, somos uma associação com governança semelhante à de uma sociedade 
anônima: temos assembleia geral, conselhos de administração, consultivo e fiscal, comitê de 
investimentos e auditoria independente. Em nosso modelo de governança, predomina a 
participação de ex-alunos e doadores, além de vagas destinadas a professores da Faculdade. O 
fundo patrimonial, por sua vez, é uma fundação com predominância dos professores na 
governança. Valorizamos o diálogo e o trabalho colaborativo. Nesse sentido, temos realizado 
reuniões periódicas com a direção da faculdade e o fundo patrimonial. Além disso, os fundos 
patrimoniais existem juntamente com outras instituições da FEA que captam recursos, como 
AmeFEA e cursinho.

Vale ressaltar que: A Associação Endowment Sempre FEA (“Sempre FEA”) foi criada por ex-
alunos da FEAUSP e atua de forma totalmente independente e sem qualquer vínculo formal 
com a FEAUSP. A FEAUSP não apoia ou supervisiona a Sempre FEA. Os recursos do fundo 
patrimonial da Sempre FEA são destinados a apoiar projetos da Comunidade FEAna (alunos, 
professores, funcionários e entidades representativos dessas categorias) e não a apoiar a 
FEAUSP diretamente. A FEAUSP não é uma instituição apoiada pela Sempre FEA nos termos da 
Lei no. 13.800/19.

21. Como funciona e para que serve o direito a voto dos doadores Associados?

Para ter direito a voto na assembleia do Sempre FEA é preciso ser Associado. Doadores 
Associados são aqueles que atingem R$ 125.000,00 em doações acumuladas, são aprovados 
pelo Conselho de Administração e se comprometem a pagar uma anuidade de R$ 1.000,00. 

Doadores Associados Vitalícios são aqueles que atingem R$ 500.000,00 em doações 
acumuladas e, devido ao montante, não precisam pagar a anuidade de R$ 1.000,00. 

Os Associados têm papel ativo nas decisões do Sempre FEA por meio do voto, decidindo 
questões como a estrutura de governança da Associação, eleição de membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, aprovação das demonstrações financeiras e alterações 
estatutárias. Desta forma garantem que o corpo diretivo esteja alinhado aos objetivos 
estratégicos da Associação e faça bom empenho dos recursos.



22. O Sempre FEA pretende realizar eventos e promover o relacionamento entre FEAnos 
(alunos e ex-alunos)?

A Associação Sempre FEA é um movimento, não apenas um fundo de endowment. Os 
relacionamentos e troca de experiências gerados pela iniciativa são altamente agregadores. O 
envolvimento com a Associação gera grande interação entre a Comunidade FEAna, em 
especial aos voluntários e doadores, estimulando trocas de experiência, conhecimento e 
conteúdo. Temos vivenciado essa troca diariamente entre alunos e ex-alunos desde a criação 
do Sempre FEA.

Teremos também evento anual para Associados e estamos planejando outras atividades que 
estimularão ainda mais a interação da Comunidade FEAna.

Cabe ressaltar, entretanto, que nosso estatuto proíbe à Sempre FEA apoiar eventos festivos 
tão somente para lazer, integração e diversão, que não auxiliem diretamente à consecução do 
objeto social da Associação. Não usaremos, portanto, recursos do fundo patrimonial para 
esses tipos de eventos.

23. O endowment é apenas para a FEA de São Paulo ou abrange também a FEA de Ribeirão 
Preto? 

Neste primeiro momento, como a iniciativa surgiu na FEAUSP de São Paulo, estamos atuando 
somente aqui. Mas estamos abertos a incluir a FEA de Ribeirão Preto assim que possível.

24. O papel que o Sempre FEA pretende desempenhar já não é feito, pelo menos em parte, 
pelas fundações que atuam na FEA? Vocês pretendem se aproximar das fundações?

Sim, muitas das atividades já existem ou são desempenhadas por várias associações e 
fundações ligadas à FEA. Pretendemos trabalhar em conjunto com todas elas, procurando 
apoiar as iniciativas já existentes, seja através da organização e aproximação dos voluntários, 
seja através da participação dessas associações nos editais que a Sempre FEA promoverá. 
Eventuais iniciativas que ainda não estejam contempladas poderão ser implementadas, 
inclusive com a participação das demais entidades. Não há a busca de um protagonismo ou 
exclusividade de nossa parte, mas o desejo legítimo de ajudar o desenvolvimento 
socioeconômico e perpetuar o ensino de qualidade da FEA.  


