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CARTA DA
ADMINISTRAÇÃO



1. CARTA DA ADMINISTRAÇÃO

2020, nosso primeiro ano de vida, um ano de estruturação e 
ao mesmo tempo de muitas realizações!

No final de 2019, um grupo de quatro ex-alunos decidiram 
criar a Sempre FEA. Em janeiro, já éramos 24 voluntários. Em 
julho, totalizávamos 100 e, no final do ano, ultrapassamos a 
marca de 200 voluntários, de diferentes faixas etárias e ex-
periências profissionais, predominantemente FEAnos ex-alu-
nos, alunos e professores.

Fechamos o ano com mais de 120 doadores, incluindo 27 as-
sociados, sendo 2 vitalícios, totalizando mais de R$4 milhões 
em doações.
 
Nossa governança é robusta. Encerramos 2020 com um 
Conselho de Administração com 5 membros, Conselho Con-
sultivo com 10 membros, Conselho Fiscal com 3 membros, 
Comitê de Investimentos com 3 membros e Diretoria com 10 
membros, constituindo como um todo um grupo experiente, 
representativo e de grande diversidade.

A Sempre FEA tem possibilitado a conexão de FEAnas e FEAnos mo-
vidos por um forte sentimento de retribuição por tudo que recebemos 
da FEA e da sociedade, bem como por uma grande vontade de cons-
truir um legado para essa geração e para as próximas. Temos muito 
orgulho da força e da união da nossa comunidade!

Desde o início, procuramos concretizar nossa missão: impulsionar a 
comunidade FEAna. Em setembro de 2020, abrimos nosso primeiro 
edital. Recebemos 35 inscrições de projetos de alto nível apresenta-
dos por alunos, professores e entidades estudantis da FEA. Selecio-
namos 23 projetos por meio de critérios pré-estabelecidos e com total 
transparência. Estamos apoiando e acompanhando a execução des-
ses projetos em 2021 e temos certeza de seu grande impacto na co-
munidade FEAna e na sociedade.
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Persio Arida 
(Presidente do Conselho Consultivo)

Eduardo Vassimon
(Presidente do Conselho de Administração)

Andrea F. Andrezo
(Presidente)
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A resposta da comunidade FEAna ao nosso movimen-
to tem sido muito positiva. Nada teria sido feito sem 
o apoio da comunidade. É gratificante e inspirador ver 
tantas pessoas compartilhando o mesmo sentimen-
to e o mesmo sonho,  dispostas que estão a dedicar 
tempo e dinheiro para concretizá-lo. Todos trabalha-
mos pro bono, sendo a única exceção um estagiário 
remunerado. Registramos aqui o nosso mais sincero 
agradecimento a todos que nos apoiaram até aqui, em 
especial, aos nossos voluntários e doadores.

Estamos apenas no início e temos muito a aprender, 
mas os resultados obtidos até agora nos fazem acre-
ditar que estamos no caminho certo. Esperamos cres-
cer cada vez mais para que nosso endowment garanta 
a perpetuidade do nosso esforço e gere mais impac-
to ainda. Para isso, nos desafiamos a atingir um total 
acumulado de R$10 milhões em doações de 500 doa-
dores até o fim de 2021. Paralelamente, pretendemos 
estabelecer um programa de mentoria de ex-alunos 
para alunos da FEA e garantir o sucesso na execução 
dos projetos apoiados. A participação de todos será 
fundamental para atingirmos essas metas!

Sempre FEA: retribuição, legado e comunidade.



QUEM
SOMOS



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

A FEAUSP tem em seu histórico a formação de 
ilustres e competentes profissionais.

Apoiamos projetos de alunos, professores e fun-
cionários da FEAUSP, bem como de suas enti-
dades, para impulsionar o ENSINO e incentivar 
a PESQUISA, a DIVERSIDADE, a INOVAÇÃO e a 
FORMAÇÃO de profissionais preparados para 
os desafios do FUTURO.

2. QUEM SOMOS

Foto: FEAUSP - Divulgação



MANIFESTO

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.

Sempre FEA: retribuição, legado e comunidade.
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SEMPRE FEA
Sempre priorizamos a 

comunidade FEAna

DISRUPÇÃO
Sonhamos grande

PLURALIDADE
Abraçamos nossas 

diferenças

COOPERAÇÃO
Trabalhamos de modo

colaborativo

PROTAGONISMO
Valorizamos o 

comprometimento e a 
excelência

INTEGRAÇÃO
Conectamos a

comunidade FEAna

INTEGRIDADE
Zelamos pela reputação

da FEAUSP e da
Sempre FEA

NOSSOS PRINCÍPIOS
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O QUE É UM
FUNDO PATRIMONIAL?

Também conhecido como Endowment, é um fundo que visa 
a preservar perpetuamente o valor doado e a apoiar projetos 
relacionados a finalidades previamente definidas a partir do 
uso dos rendimentos dos recursos doados ou de uma peque-
na parcela do principal.

Pelo nosso estatuto, podemos utilizar, anualmente, até 10% 
do montante do fundo patrimonial em despesas administra-
tivas e projetos.
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DOADORES/VOLUNTÁRIOS

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DOAÇÕES DE RECURSOS
FINANCEIROS E/OU TEMPO

APLICAÇÃO DE
RENDIMENTOS/PARCELA
DO PRINCIPAL/MENTORIA

COMUNIDADE
FEANA

SEMPRE 
FEA

SOCIEDADE

IMPACTO

NOSSO MODELO
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIRETORIA DE CAPTAÇÃO ATACADO
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO VAREJO
DIRETORIA DE CARREIRAS
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DIRETORIA DE FINANÇAS

Todos os cargos são voluntários, sem remuneração.

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
CONSULTIVO

COMITÊ DE
INVESTIMENTOSPRESIDÊNCIA

AUDITOR 
INDEPENDENTE
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DIRETORIA DE GENTE E GESTÃO
DIRETORIA JURÍDICA E DE COMPLIANCE
DIRETORIA DE PROJETOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



ASSOCIADOS
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ALESSANDRO
ANASTASI

ALEXANDRE 
CASTANHEIRA

(doação em homenagem a 
Maria da Conceição Castanheira 

e Luiz Carlos Castanheira)

ANDRÉ 
RIBEIRO

ANDREA F.
ANDREZO

CAROLINA
LACERDA

CRISTIANA
PIPPONZI

DANIEL
REICHSTUL

DANIEL 
LEICHSENRING**

DANIEL
TUCCI

ASSOCIADA
HONORÁRIA

EDUARDO
BODRA

EDUARDO
VASSIMON*

PROF. DR. ELISEU 
MARTINS

(doação em memória do 
Prof. Dr. Iran S. Lima)

FABIO
VASSEL

FELIPE
MATTAR

FERNANDO
RUSSO

FERNANDO
SETÚBAL

FERNANDO
SHAYER

GASPAR GASPARIAN 
NETO

GERALDO
CARBONE

GUILHERME BONIFÁCIO
(doação em nome próprio e 
da esposa, Juliana Tavares)

GUILHERME
LEAL*

MARCELO
RABBAT

LÉO FIGUEIREDO** MAURICIO
FERNANDES

MARIA HELENA 
SANTANA**

PERSIO
ARIDA

RICARDO
GARCIAS

ROBERTO
BIELAWSKI

SERGIO
MALACRIDA

BRUNO
AMARAL

MARCELLO
SILVA**

MARCELO
KALIM* **

Data-base de 13-04-21



CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Composição

De 5 a 12 membros, associados ou não, podendo ser 1 Diretor da 
FEAUSP e um professor da faculdade ativo e sendo pelo menos 
metade da comunidade FEAna.*

Eleição

Assembleia Geral

Mandato

2 anos, sendo vedada mais de 1 reeleição consecutiva e mais de 
4 eleições em períodos não consecutivos.

Competências

• Estabelecer estratégias.

• Eleger membros do Conselho Consultivo, Comitê de 
Investimentos e Diretoria.

• Aprovar orçamentos e a Política de Investimento.

• Determinar montante do fundo patrimonial a ser aplicado em 
projetos e aprovar referidos projetos.

* Comunidade FEAna: professores, ex-professores, alunos e ex-alunos da FEAUSP

EDUARDO
VASSIMON 

Presidente

IRINA 
BULLARA

FERNANDO
SHAYER

ALESSANDRO
ANASTASI

BRUNO
AMARAL

Sempre FEA | Relatório Anual 2020 | 14



CONSELHO
CONSULTIVO
Composição

Até 12 membros. Destacada notoriedade e maioria formada 
pela comunidade FEAna.

Eleição

Conselho de Administração

Mandato

2 anos, sendo vedada mais de 1 reeleição consecutiva e mais de 
4 eleições em períodos não consecutivos.

Competências

• Opinar sobre as estratégias, prioridades de atuação e políticas 
institucionais da Associação e encaminhar sugestões ao 
Conselho de Administração.

• Fornecer subsídios às decisões do Conselho de Administração 
e sugerir assuntos para discussão em suas reuniões.

PERSIO ARIDA 
Presidente

BERNARD
APPY

EDUARDO
ALVES

MARCELO
KALIM*

ANA CARLA 
ABRÃO

CRISTIANA
PIPPONZI

PROF. DR. ELISEU
MARTINS

GUILHERME
BONIFÁCIO

PROF. DR. HELIO
SANTOS

ERICA
BUTOW

GUILHERME
LEAL
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COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS
Composição

De 3 a 5 membros, associados ou não, com notório 
conhecimento, com experiência no mercado de capitais ou 
financeiro e registrados na CVM.

Eleição

Conselho de Administração

Mandato

2 anos, podendo ser reeleitos sem limitação.

Competências

• Elaborar e revisar a Política de Investimento e submetê-la à 
aprovação do Conselho de Administração.

• Definir como serão feitos os investimentos do Fundo 
Patrimonial, respeitando a Política de Investimento aprovada.

• Coordenar e supervisionar a atuação dos responsáveis pela 
gestão dos recursos.

SERGIO MALACRIDA 
Presidente

CAROLINA
LACERDA

JANKIEL
SANTOS
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CONSELHO 
FISCAL
Composição

3 membros, preferencialmente não associados, com formação 
nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis ou 
Atuária. Um pode ser indicado pelo Diretor da FEAUSP.

Eleição

Assembleia Geral

Mandato

2 anos, sendo vedada mais de 1 reeleição consecutiva e mais de 
4 eleições em

períodos não consecutivos.

Competências

• Fiscalizar os administradores do fundo patrimonial.

• Emitir pareceres sobre as demonstrações financeiras e, 
quando solicitado, sobre assuntos financeiros da Associação.

• Zelar pela observância dos princípios fundamentais de 
Contabilidade.

• Acompanhar o trabalho dos auditores independentes.

ANGELA 
SEIXAS

PROF. JOÃO
DOMIRACI PACCEZ

TATIANA
LOPES
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CATEGORIAS DE DOADORES

1

2

6

4

8

3

7

5

9

Divulgação dos nomes dos doadores com base nas doações efetuadas em 2020

TRAINEE  
até R$ 1.199

JÚNIOR 
R$ 1.200 | R$ 2.999

EXECUTIVO 
R$ 30.000 | R$ 59.999

SÊNIOR 
R$ 6.000 | R$ 11.999

ASSOCIADO* **

R$ 125.000 | R$ 499.999

PLENO 
R$ 3.000 | R$ 5.999

MASTER 
R$ 60.000 | R$ 124.999

PRO 
R$ 12.000 | R$ 29.999

ASSOCIADO 
VITALÍCIO*

A partir de R$ 500.000

Adriano Pitoli
Andrea Masagão Ribeiro 
Moufarrege
Andréia Peres
Artur Fernandes Andrezo
Beatriz Lino
Camila Fontana Correa
Caroline Moron
Cristiano Monteiro Fortes
Cristina Signoretti Porta
Denise Dalmarco
Felipe Higashino
Fernando Del Debbio
Frederico Goelzer Bacelar
Gady Saiovici
Guilherme Salam
Jacqueline Chung
João Rodrigo Novelli
João Victor Araujo Evangelista
Leonardo Oliveira Lanna
Ligia Spaziani Araujo Schwarz
Lina Nakata
Lucas Schlosser Cunha
Luiz Roberto Cassab Mousinho
Maíra Miranda Bringel
Marcelo Pimont Strambi
Marcio Risso
Mariana Mayumi Oyakawa
Mariana Paál Martinato
Milton Daré
Newton Amorim da Silva Neto
Paula Jancso Fabiani
Pedro P. Silveira
Raphael de Simoni
Rodrigo Ribeiro Rosa
Tainá Rosso Decoussau
Vitor Fabiano Palazzo
Yuri Szymanskyj

33 doadores anônimos

Adriana Dupita
Alfredo Pedro Pinto Junior
Leandro Silva Dalmarco
Pedro Henrique Giavina Bianchi
Ronald Harling

3 doadores anônimos

Andre Ishimoto
Marcel Shigueru Yagui
Tatiana Siufi
Tiago Cunha
Victor Kaneo Mizusaki

3 doadores anônimos

Caio Moki Yabiku
Cícero Augusto Vieira Neto
Eduardo Luiz Wurzmann
Fabio Solferini
Lucas Lopes Muniz
Marcelo Luiz Risso
Marco Sudano

2 doadores anônimos

Diana Hanna Stiphan Jabra

Gustavo Arruda Rafael da Silva

Eduardo Vassimon
Guilherme Leal

Alessandro Anastasi
Alexandre Castanheira
André Ribeiro
Andrea F. Andrezo
Bruno Amaral
Carolina Lacerda
Cristiana Pipponzi
Daniel Reichstul
Daniel Tucci
Eduardo Bodra
Prof. Dr. Eliseu Martins
Fabio Vassel
Felipe Mattar
Fernando Russo
Fernando Setúbal
Fernando Shayer
Gaspar Gasparian Neto
Geraldo Carbone
Guilherme Bonifácio
Marcelo Rabbat
Mauricio Fernandes
Persio Arida
Ricardo Garcias
Roberto Bielawski
Sergio Malacrida

* (i) Doação única ou valor acumulado de diversas doações ao longo do tempo (ii) Valores sujeitos a alterações periódicas pelo 
Conselho de Administração (iii) Cada novo associado precisa ser admitido pelo Conselho de Administração. Para se tornar 
associado, é preciso que o doador tenha reputação ilibada e não tenha sido condenado judicialmente, por decisão transitada 
em julgado, por crimes contra a vida, o patrimônio e a administração pública ou por outros crimes que possam afetar a 
reputação da Associação. Esses critérios podem ser alterados pelo Conselho de Administração. **Anuidade de R$1.000.

Nota: Se você é um doador e seu nome não consta no site, provavelmente foi porque a opção escolhida foi de não divulgação. 
Caso entenda que possa ter havido algum engano ou queira alterar esta condição, por favor entre em contato através do 
e-mail doe@semprefea.com.br autorizando a divulgação do seu nome.



VOLUNTÁRIOS JÁ SOMOS MAIS DE 200 
ENGAJADOS NESSA CAUSA!Todos os cargos são voluntários, sem remuneração.
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Adriana Dupita
Adriana Fontana
Adriana Rotger Simões
Adriano Pitoli
Alessandro Anastasi
Alethea de Oliveira Ros Alves
Alexandre Castanheira 
Alexandre de M. Fernandes
Alexandre Haddad Mussa Aebi
Alexsandro Broedel
Ana Carla Abrão
Ana Clara Bernardi
Ana Laura Prieto
Ana Luisa M. Laginha
André Bueno Saab
André Dantas
André Ishimoto
André Martins
André Ribeiro
Andrea F. Andrezo
Angela Seixas
Arthur Scaffi Oliveira
Artur F. Andrezo
Ayume Cristina Ito
Bernard Appy
Bruna Ancelmo de Freitas 
Bruna de Souza Carmona 
Bruno Amaral
Bruno Belintane
Bruno Milton Sales Massera

Bruno Monteiro Ferreira
Bruno Prandato Daud
Caio Moki Yabiku
Caique F. de Carvalho
Camila Fontana
Camilo Ortega Hernandez
Carmem Granja
Carolina Lacerda
Caroline Raiz Moron
Cássio Aoqui
Cícero Augusto Vieira
Cintia Zhu
Claudia Lebre
Cristiana Pipponzi
Cristiane Kisil Spercel
Cristiano Fortes
Cristina Porta
Dafna Blaschkauer
Daniel Augusto Tucci Chaves
Daniel Frainer Barranco
Daniel Furlan Amaral
Danyel R. dos Santos
Diana Jabra
Eduardo Alves de Oliveira
Eduardo Corch
Eduardo Marques
Eduardo Missaka
Eduardo Vassimon
Elis Valeria Cotosky
Eliseu Martins

Enzo Sakashita Nishimoto
Erica Butow
Erica Mayumi Ikehara
Erick Silveira R. Camargo
Felipe De Deus Mageste
Felipe Guimarães Uchoa 
Felipe Ito Anuatti
Felipe Krol da Silva
Felipe Mattar
Felipe Viana da Rocha 
Fernando Del Debbio
Fernando Russo
Fernando Shayer
Flavia Helena Bravin
Flavia Natale Girotto
Gabriel Rosenbaum
Gabriel V. P. de Oliveira
Gabriela Denadai 
Gabriela Souza Santos
Gaspar Gasparian Neto
Giovana Lopes Langanke
Guilherme Bonifácio
Guilherme Leal
Gustavo Arruda
Gustavo Duarte Trucharte
Gustavo Santinon A. Neves
Gustavo Souza Alves
Gustavo Yoshitake
Haíssa Brígido Hara
Helena Pecora Galan

Helio Masao Katanosaka
Helio Santos
Henrique Hippolito Mota
Henrique Lazarini
Hiago Correa Vilar da Silva 
Hugo Vivas
Humberto Silva Aillon
Igor Eduardo Donni
Ingrid Sábia Gava
Irina Bullara
Isabela M. C. Donadelli
Isabella Fonseca
Isis V. G. Fernandes
Ivan Amaral 
Jacqueline Chung
Jankiel A. L. Santos 
Jaqueline Yen Sanches
João Domiraci Paccez
João Victor A. Evangelista
Juliana Tavares
Klenio de Souza Barbosa
Lara Monteiro
Larissa Pérez
Laura Pucci Maia
Leandro Castro 
Leandro Dalmarco
Leonardo Carvalho
Leonardo F. Chammas
Leonardo Ferreira G. Luna
Leonardo Ueda

Ligia Greche Gonçalves 
Liliane Lintz
Luana Tenorio Nunes
Luca Moreno Louzada 
Luca Signorelli
Lucas Jurandir Morales
Lucas Piton
Lucas Schlosser Cunha
Luciana Lopes B. Pasqualin
Luciana Yumi Miura
Luis Fernando Souza Pinho
Luiz Caramez Rodrigues Neto
Luiz Roberto Cassab Mousinho
Luiza Martins Karpavicius
Maíra Miranda Bringel
Marcel Naime
Marcelo Kenji Matsura
Marcelo Risso
Marcio Yamachira
Marco Sudano
Marcos Leal
Maria Eugênia M. Portes
Mariana Granziera
Mariana Mayumi Oyakawa
Mariana Paál F. Martinato
Mariana Thompson
Marilia Zulini
Marina Carvalho de Sousa
Mario Favareto
Mauricio Fernandes 

Mayra Procopio
Miguel Pinheiro Raszl
Milton José Daré Junior
Monique A. Alves Vicente
Otávio Aidar
Patrícia Silva de Miranda
Paula Jancso Fabiani
Pedro Andion de Oliveira
Pedro Boainain
Pedro Cavalcanti Barroso
Pedro Pereira das Faias
Pedro Tiaki Malta Cardozo
Persio Arida
Rafael Alves Deutner
Rafael Estevam Guerra
Rafael Zanlorengi
Rafaele Tiemy Aoyama
Renata Bernardeli
Renata Fonseca Cabral
Renato C.de Queiroz
Ricardo Garcias
Ricardo Guimaraes Vieira
Ricardo Pires 
Roberto Abramovich
Roberto Pinto Ribeiro
Rodolfo Amstalden
Rodolpho Fernandes
Rodrigo Maito
Rodrigo Ribeiro Rosa
Sergio Malacrida

Shin Jieh Faria Lai
Silvia Bouabci
Silvio Dulinsky
Stephanie Luft
Tainá Rosso Decoussau
Tatiana K. R. Siufi
Tatiana Lopes
Thiago Ferreira de Sousa
Tiago Cunha
Tomás Aguirre Lessa Vaz
Vanessa F. dos Santos
Vanessa Lemos
Victor Augusto R. Costa
Victor Cunha Oushiro
Victor Stephan
Victoria Vergilio
Vinícius G. Oliveira 
Vinícius N. Cotrim 
Vítor Falcão Henriques
Vitor Palazzo
Washington L. S. Soares
Yuri Lopes
Yuri O. Bialoskorski
Yuri Szymanskyj



FAIXA ETÁRIA CURSO GRADUAÇÃOGÊNERO

FORMAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS FORMAÇÃO

64%

36% 4618 a 24

25 a 30

31 a 40

41 a 50

acima de 50

47

54

15

42

200

Graduação Mestrado Pós graduação
(Fundações)

Doutorado

38
24

9

47

51
53 53

Até 1999 2000-2009 2010-2019 A partir de 2020

Administração de empresas

Atuária

Contabilidade

Economia

40%
41%

16%

3%

PERFIL VOLUNTÁRIO
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PRINCIPAIS
INDICADORES



voluntários

doadores

projetos

milhões de
doações

200+

+

+

120

23

4,3 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

10
18

35

204194
176

141
128

108

82
61

47
3223

10

131310 1415
9

2021
26

VOLUNTÁRIOS
Linha: Acumulado

Barras: Adições do mês
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NOSSAS CONQUISTAS

mês de abertura 
da conta

Mai JunJun JulJul AgoAgo SetSet OutOut NovNov DezDez

5
15 18 24

39

82

124

Mai
mês de abertura 

da conta

952

1.791
2.192

2.567

3.322
3.617

4.189 4.369

DOAÇÕES ACUMULADAS
(R$ mil)

DOADORES ACUMULADOS
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NOSSA META
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doadores

+120

milhões em doações

+ R$ 4,3

TOTAL ALCANÇADO
(31/12/20)

milhões em doações

R$ 10

doadores

500

NOSSO OBJETIVO
(31/12/21)



MARCOS
ATINGIDOS



OUT 2019

4 ex-alunos 
decidem formar a 

Associação

FEV 2020

Assembleia de 
constituição da 

Associação

ABR 2020

Registro da Associação
Escolha do nome 

Sempre FEA por votação 
dos voluntários

OUT 2020

Webinars
Lançamento do
Site e das Redes 

Sociais

150
VOLUNTÁRIOS

DEZ 2020

23 Projetos 
selecionados no 1° 
Edital de Projetos

200
VOLUNTÁRIOS

120
DOADORES

JUN 2020

R$1 milhão
em doações

JUL 2020

100
VOLUNTÁRIOS

R$2 milhões
em doações

SET 2020

R$3 milhões
em doações

Lançamento do
1° Edital de Projetos

NOV 2020

R$4 milhões
em doações

34 projetos
inscritos no

1° Edital de Projetos

MAI 2020

Abertura da conta
Recebimento das 
primeiras doações

50
VOLUNTÁRIOS

JAN 2020

24
VOLUNTÁRIOS

Primeira reunião de 
planejamento 

estratégico 

MARCOS DA NOSSA JORNADA
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COMUNIDADE FEANA E IMPRENSA

A estruturação da Sempre FEA ao longo de 2020, o acúmulo 
de mais de R$ 4 milhões em patrimônio e as diversas 
formas de apoio resultantes do 1º Edital de Projetos geraram 
repercussão positiva na comunidade FEAna e chamaram a 
atenção da imprensa.

Além de manifestações de entidades como Associação 
Atlética Visconde de Cairu, Associação de Negros Feanos 
(ANFEA), Cursinho FEAUSP, FEA ESG e PET ADM - Feira de 
Intercâmbio, a Sempre FEA também foi tema de reportagens 
de Valor Econômico, Revista Exame, Brazil Journal, Startupi e 
AEscolaLegal.
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WEBINARS

Nos meses de outubro e novembro de 2020, a Sempre 
FEA promoveu webinars abertos ao público sobre 
Empreendedorismo, Economia Brasileira Pós-Pandemia e 
Equidade Racial. Os webinars contaram com a presença de 
conselheiros da Sempre FEA com vasta experiência nesses 
temas tanto no setor público quanto no setor privado, 
como Persio Arida, Eduardo Vassimon, Guilherme Leal, 
Guilherme Bonifácio, Eduardo Alves e Prof. Hélio Santos, bem 
como da convidada Profa. Silvia Casa Nova. Os webinars 
são uma contribuição da Sempre FEA à sociedade para 
aprofundar conhecimentos sobre temas fundamentais para 
o desenvolvimento socioeconômico do país.
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PROJETOS
SELECIONADOS



ÁREAS DE ATUAÇÃO

INSERÇÃO NO MERCADO 
DE TRABALHO

EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA

EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

EMPREENDEDORISMO INCLUSÃO E 
EQUIDADE

Projetos que alavancam 
a competitividade dos 
alunos da FEAUSP no 
mercado de trabalho

Projetos voltados ao 
fomento da excelência do 
ensino e de pesquisas na 

FEAUSP

Projetos relacionados a 
qualquer assunto externo 

ao mundo acadêmico, 
mas com reflexos no 

ensino nos campos de 
domínio da FEAUSP

Projetos que fomentem a 
cultura de empreendedorismo, 
inclusive empreendedorismo 

socioambiental

Projetos que visem 
promover a inclusão e 

proporcionar igualdade de 
oportunidades para todos os 
alunos, independentemente 
da raça, gênero, orientação 

sexual ou classe social
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DESENVOLVIMENTO 
DE ECOSSISTEMA DE 
EMPREENDEDORISMO
FEANO

Descrição do projeto:

O apoio será destinado aos alunos que cursaram a disciplina 
de Empreendedorismo e Inovação e cujos projetos de startups 
foram os mais bem avaliados. O objetivo é permitir que os alunos 
iniciem o desenvolvimento de seus projetos.

Valor do apoio: 

R$ 25.000,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO

Sempre FEA | Relatório Anual 2020 | 31



PODER DE ESCOLHA -
ESCOLHA EMPREENDER

Descrição do projeto:

Poder da Escolha - Escolha Empreender oferecerá cursos de 
formação de multiplicadores e multiplicadoras em educação 
financeira para empreendedoras em situação de vulnerabilidade 
social, tais como mulheres negras, mães-solo e mulheres que 
residem em regiões afastadas das áreas centrais. O projeto 
também aproximará a comunidade FEAna da periferia e de 
outras realidades de empreendedorismo.

Entidade associada: 

Núcleo FEA de Pesquisa e Extensão em Gênero, Raça e 
Sexualidade (GENERAS)

Valor do apoio: 

R$ 21.600,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO
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INCUBADORA DE
NEGÓCIOS DE IMPACTO
DA FEA SOCIAL

Descrição do projeto:

Desde 2016 a Incubadora da FEA Social apoia gratuitamente 
negócios de impacto social, sendo a primeira incubadora social 
universitária do Brasil. Ao todo, 16 negócios já passaram pela 
incubação. Em 2021, com o apoio da Sempre FEA, o programa 
passará a oferecer o desenvolvimento de protótipos e acesso a 
mentorias especializadas aos negócios.

Entidade associada: 

FEA Social

Valor do apoio: 

R$ 7.800,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO
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EMPREENDE SIM!

Descrição do projeto:

Projeto criado em 2019 com a missão de incentivar jovens de 
escolas públicas a serem agentes transformadores, construindo 
uma ponte com a universidade por meio do empreendedorismo 
e da inovação social. Em 2021, com o apoio da Sempre FEA, a 
meta será atender 300 alunos de ETECs.

Entidade associada: 

FEA Social e eLab FEA USP

Valor do apoio: 

R$ 6.500,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO
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FEU - FESTIVAL DE 
EMPREENDEDORISMO
DA USP

Descrição do projeto:

O Festival de Empreendedorismo da USP é uma semana de 
atividades temáticas sobre empreendedorismo que traz o 
ecossistema das startups para dentro da Universidade. É um 
projeto que  aproxima os alunos da realidade dessas empresas 
e posiciona a FEAUSP como uma figura central no fomento ao 
empreendedorismo e no contato com startups.

Entidade associada: 

Núcleo de Empreendedorismo da USP – NEU

Valor do apoio: 

R$ 3.900,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO
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CATÁLISE

Descrição do projeto:

O Laboratório de Empreendedorismo FEA USP (eLab) é uma 
entidade estudantil com o propósito de conectar o universo 
empreendedor com a universidade. Com o apoio da Sempre 
FEA, o projeto oferecerá cursos e oficinas 100% gratuitos com 
conteúdos voltados para o empreendedorismo, abordando 
temas relacionados a startups, inovação, modelo de negócios 
e pitch.

Entidade associada: 

 eLab

Valor do apoio: 

R$ 1.250,00

CATEGORIA: EMPREENDEDORISMO
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PROJETO DE AUXÍLIO 
ÀS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS

Descrição do projeto:

Com o apoio da Sempre FEA, o CAVC irá atualizar os livros de 
atuária da biblioteca da FEA e montará um estúdio com recursos 
audiovisuais para gravação dos conteúdos das diversas 
entidades FEAnas.

Entidade associada: 

 CAVC (Centro Acadêmico Visconde de Cairu)

Valor do apoio: 

R$ 20.000,00

CATEGORIA: EXCELÊNCIA ACADÊMICA
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CENTRO DE PESQUISA EM 
MACROECONOMIA DAS 
DESIGUALDADES - MADE

Descrição do projeto:

Think tank  de intervenção no debate público na área de 
desigualdade, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das 
Desigualdades - Made, se dedica a compreender e discutir 
os fundamentos e as consequências econômicas das 
desigualdades, especialmente na realidade brasileira, inserindo 
a FEA no centro do debate público, tanto perante a sociedade 
civil, quanto perante os atores políticos. O apoio se destina à 
aquisição de softwares para pesquisa.

Entidade associada: 

Centro de Pesquisa em Macroeconomia das 
Desigualdades – Made

Valor do apoio: 

R$ 11.600,00

CATEGORIA: EXCELÊNCIA ACADÊMICA
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TREINAMENTO EM
MARKETING DIGITAL

Descrição do projeto:

O Treinamento em Marketing Digital capacita alunos para 
trabalhar em startups na área de marketing e growth, com aulas 
de profissionais de startups que trabalham nessas áreas. Os 
participantes também poderão aplicar seus conhecimentos em 
campanhas reais. Isso permitirá que os alunos tenham contato 
com o ferramental de marketing digital, e que eles possam obter 
feedbacks reais acerca das campanhas desenvolvidas.

Entidade associada: 

Núcleo de Empreendedorismo da USP – NEU

Valor do apoio: 

R$ 4.800,00

CATEGORIA: EXCELÊNCIA ACADÊMICA
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TÓPICOS EMERGENTES 
EM NEGÓCIOS E ESG

Descrição do projeto:

O crescente interesse pela temática ESG inspirou esse projeto 
que se propõe a estudar casos que envolvam as áreas de 
negócios sob essa ótica, desenvolvendo estudos de casos que ao 
final serão compilados em um ebook distribuído gratuitamente 
virtualmente.

Valor do apoio: 

R$ 3.000,00

CATEGORIA: EXCELÊNCIA ACADÊMICA

Tópicos
Emergentes

em Negócios e 
ESG

Eduardo Flores

Tópicos
Emergentes

em Negócios e 
ESG

Eduardo Flores
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POLÍTICA NA FEA: 
HISTÓRIA E PERSPECTIVAS 
DA NOVA REPÚBLICA

Descrição do projeto:

A Sempre FEA apoiará o projeto de um curso sobre a história 
política e econômica da Nova República, com a participação de 
professores da USP, políticos, analistas, jornalistas e sociólogos 
nas discussões sobre o tema.

Entidade associada: 

EPEP FEA USP

Valor do apoio: 

R$ 1.000,00

CATEGORIA: EXCELÊNCIA ACADÊMICA
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PARCERIA CAVC IDIOMAS

Descrição do projeto:

Por meio do apoio da Sempre FEA, o CAVC IDIOMAS oferecerá 
bolsas integrais para alunos da ANFEA.

Entidade associada: 

CAVC (Centro Acadêmico Visconde de Cairu)

Valor do apoio: 

R$ 15.000,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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IMPACTUS: A 1ª FEIRA DE 
CARREIRAS DE IMPACTO 
SOCIAL DA USP

Descrição do projeto:

A IMPACTUS é a primeira Feira de Carreiras de Impacto Social da 
USP, que objetiva romper a abordagem tradicional das feiras de 
recrutamento, propondo-se a apresentar uma nova perspectiva do 
mercado de trabalho, alinhada à geração de impacto socioambiental. 
Com o apoio da Sempre FEA, espera-se que o alcance da edição 2021 
da Impactus seja ainda maior, possibilitando a interação com mais 
de 100 universidades brasileiras e 10.000 inscritos, ampliando ainda 
mais a divulgação da mensagem do impacto social como negócio.

Entidade associada: 

FEA Social USP

Valor do apoio: 

R$ 9.000,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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ALÉM DA ATLÉTICA

Descrição do projeto:

Com o apoio da Sempre FEA, a Associação Atlética Visconde de 
Cairu implementará o Plano de Apoio ao Esporte Universitário 
na FEAUSP, projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao 
Esporte, direcionando recursos para os times da FEA por 
meio das contribuições direcionados do Imposto de Renda. 
Adicionalmente, será apoiado o projeto Atleta Inclusivo, que 
impactará diretamente os alunos que necessitam de suporte 
financeiro para a participação do esporte.

Entidade associada: 

Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu

Valor do apoio: 

R$ 8.500,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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FEANOS NO SETOR
PÚBLICO

Descrição do projeto:

A construção de uma ponte entre a FEA e o Estado é o principal 
objetivo do projeto apresentado pela FEA Pública, passando
pela criação de canais que aproximem os alunos do setor público, 
com o oferecimento de disciplinas eletivas e a divulgação de
vagas de estágio. A Sempre FEA apoiará esse projeto por meio
do financiamento de treinamentos que visem a capacitar os 
alunos da FEA a serem protagonistas no setor público.

Entidade associada: 

FEA Pública

Valor do apoio: 

R$ 3.938,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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CNPJ: NOVOS HORIZONTES

Descrição do projeto:

A fim de criar iniciativas que aproximem os membros da 
realidade prática de trabalho no Mercado Financeiro, a Liga 
do Mercado Financeiro lançará em 2021 dois projetos com o 
apoio da Sempre FEA: uma consultoria de M&A (mergers and 
acquisitions) e um simulador de Gestora. Adicionalmente, serão 
realizados rodas de conversa e webinares ao longo de todo ano.

Entidade associada: 

Liga de Mercado Financeiro FEA-USP

Valor do apoio: 

R$ 3.100,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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FEIRA DE INTERCÂMBIO

Descrição do projeto:

A Feira de Intercâmbio ocorre desde 2014 no ‘Dia do Intercâmbio’, 
com palestras e bate-papos com intercambistas FEAnos e 
empresas da área. A proposta é criar um guia de intercâmbio, 
compilando todas as informações colhidas, com o objetivo de 
ajudar os FEAnos a se planejarem para conseguir vivenciar parte 
de seus estudos no exterior.

Entidade associada: 

PET ADM

Valor do apoio: 

R$ 2.175,00

CATEGORIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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CATEGORIA: INCLUSÃO E EQUIDADE
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PROGRAMA ANFEA 
DE ACELERAÇÃO DE 
CARREIRAS (PAAC) E 
FORMALIZAÇÃO DA ANFEA

Descrição do projeto:

Com a ajuda da Sempre FEA, a Associação de Negros Feanos (ANFEA) 
realizará sua formalização como entidade, possibilitando a arrecadação 
própria de recursos por meio de doações diretas e de outras campanhas. 
Adicionalmente, o aporte possibilitará o apoio a carreira de jovens negros 
alunos e ex-alunos da FEAUSP a partir  de três pilares: formação por meio 
de workshops de soft skills, bolsas de estudos para língua inglesa e um 
programa de mentorias.

Entidade associada: 

ANFEA USP

Valor do apoio: 

R$ 49.000,00



CATEGORIA: INCLUSÃO E EQUIDADE
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TODOS PODEM VOAR

Descrição do projeto:

O Cursinho FEAUSP oferece curso preparatório para os 
vestibulares de instituições de ensino superior público e privado 
sem mensalidades para jovens e adultos em vulnerabilidade 
socioeconômica da região de São Paulo. Com a ajuda da Sempre 
FEA, eles poderão garantir seu funcionamento em meio a um 
cenário altamente imprevisível, como 2021.

Entidade associada: 

Associação Educacional Visconde de Cairu

Valor do apoio: 

R$ 20.000,00



CURSINHO NUBO

Descrição do projeto:

O Cursinho Nubo foi criado em agosto de 2020, em meio a 
pandemia de Covid-19, com o objetivo de oferecer preparação 
pré-vestibular de qualidade para estudantes do Brasil todo, de 
forma online e gratuita por meio do envio de 5 videoaulas diárias, 
além de lista de exercícios e um resumo teórico. Com o apoio da 
Sempre FEA, o Nubo vai impactar diretamente 750 pessoas em 
2021, entre alunos, professores e coordenadores.

Valor do apoio: 

R$ 5.413,00

CATEGORIA: INCLUSÃO E EQUIDADE
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PROJETO SANANGA
CATEGORIA: INCLUSÃO E EQUIDADE
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Descrição do projeto:

O objetivo principal do projeto é conectar os estudantes de 
escolas públicas, em fase final da educação básica provenientes 
de projetos sociais, com as estruturas da Universidade de São 
Paulo (USP), apresentando as diferentes possibilidades de 
cursos superiores. A Sempre FEA apoiará esse projeto, com 
o financiamento às visitas e conversas sobre os impactos 
positivos da graduação em suas vidas, os meios pelos quais 
poderiam ingressar nas universidades e as possibilidades de 
auxílio financeiro.

Valor do apoio: 

R$ 2.400,00

PROJETO
SANANGA
P E L A  E D U C A Ç Ã O ,

P A R A  T O D O S .

2 0 2 1

Luana Tenório
Guilherme Colasante



CATEGORIA: INCLUSÃO E EQUIDADE

Conectando talentos fora da curva
www.difeausp.org e @difeausp

Foto divulgação FEA USP/difeausp em todas as redes sociais

O cenário crítico de desigualdade e

polarização de discursos, trazemos

referência aos talentos FEAnos e à

comunidade geral. Nosso propósito é

fornecer um curadoria de informações e das

melhores práticas em Diversidade &

Inclusão, catalisando talentos.

Propiciamos eventos com líderes pouco

evidenciados, clipping de notícias e

oportunidades, bem como networking entre

os membros.

Panorama

Foto Divulgação FEA USP

Evento sobre ESG com a ex-aluna da FEA
Marcella Ungaretti

Evento com Ambev sobre oportunidades

para talentos negros

Workshop de Responsabilidade Social e

Financeira viabilizada pelo membro Abílio
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DIFUSÃO DE 
MELHORES PRÁTICAS 
EM DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

Descrição do projeto:

O projeto tem por objetivo proporcionar referências de profissionais
de excelência e das melhores práticas de Diversidade & Inclusão, 
bem como promover o compartilhamento de oportunidades e 
fortalecimento de iniciativas dentro da USP. Mediante a parceria 
com a Sempre FEA, será possível um maior engajamento nas mídias 
sociais, interação com universidades internacionais para partilha das 
melhores práticas por meio de painéis, workshops e palestras com 
professores e profissionais do mundo inteiro.

Entidade associada: 

D&I FEA

Valor do apoio: 

R$ 972,00



INVESTIMENTOS



O ano de 2020 marcou o início das atividades da 
Associação.

Foi constituído o Comitê de Investimentos, aprovada 
a Política de Investimentos e decidida a contratação 
da UBS Consenso para a gestão dos ativos em regime 
pró-bono.

Em razão da fase inicial de acúmulo de reservas, o 
Comitê de Investimentos elaborou e recomendou ao 
Conselho a aprovação de uma política de investimentos 
específica, que tem como principais diretrizes:

Essa política será revista quando a carteira de 
investimentos atingir R$ 10 milhões. E, a partir desse 
patamar, além da revisão da Política de Investimentos, 
o Comitê avaliará a constituição de um fundo de 
investimento exclusivo.

Em 31/12/2020, o saldo dos investimentos de R$ 
4.059.000 estava investido em CDB em banco de 
rating doméstico AAA, com taxa de retorno de 101% do 
CDI. A partir de janeiro/21, todo novo recurso recebido 
pela Associação será alocado na carteira sob gestão 
UBS Consenso. Para o estoque investido em CDB, 
na medida em que a alíquota de Imposto de Renda 
decrescer, esses valores migrarão para a gestão UBS 
Consenso.

• Alocação de recursos de curto prazo para fazer 
frente a custos administrativos e/ou iniciativas 
conforme objetivos da Associação: alocação alvo de 
15% da carteira, observando o mínimo de 10%. Para 
esta parcela o benchmark adotado será o CDI.

• Alocação de médio/longo prazo com objetivo de 
preservar o poder de compra, e portanto atrelados a 
juros reais. A alocação alvo será de 85% da carteira. 
Para esta parcela, o benchmark adotado será o IMA-B 
5 (títulos indexados à inflação com prazo de até cinco 
anos).

• Crédito privado: será permitido investimentos em 
instituições financeiras com rating AAA em escala local 
atribuído por pelo menos uma das seguintes agências: 
Moody’s, Fitch ou S&P.

6. INVESTIMENTOS
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INVESTIMENTO
(R$ mil)

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500
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mês de abertura 
da conta

Mai

877

1.650
2.043

2.389
2.998

3.368
3.918

4.059

Saldo em c/c

CDB



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS



Associação Endowment
Sempre FEA
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020
e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores
Associação Endowment Sempre FEA

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Endowment Sempre FEA 
(“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações do superávit das atividades sociais, das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Associação Endowment Sempre FEA em 31 de dezembro de 2020, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - “Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas” e ITG 2002 - “Entidades sem finalidade de lucro”.

Opinião
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais”. Somos independentes em relação a 
Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC 
PME (R1) - “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”, incluindo o disposto 
na ITG 2002 (R1) - “Entidades sem finalidade de lucro”, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Associação Endowment Sempre FEA

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Base para opinião

Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
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Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Associação.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 

nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em 
continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Associação Endowment Sempre FEA

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 18 de março de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
CRC 1SP196994/O-2
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Patrimônio líquido

Superávit do exercício 3.880
Total do patrimônio social 3.880

Total do passivo e patrimônio social 4.140

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 32
Despesas financeiras (2)

29

Resultado Operacional 3.851

Superávit das atividades sociais 3.880

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2020

Demonstração do superávit das atividades sociais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Em reais mil, exceto quando indicado de outra forma Em reais mil

Ativo
Circulante Nota 2020

Caixa e equivalentes de caixa 3 4.098
Outros ativos 42

4.140

Total do ativo 4.140

Receita de repasses Nota 2020

Receitas de doações 5 4.202
Receitas com gratuidades 6 1.264

5.466

Passivo
Circulante Nota 2020

Contas a pagar 4 261
261

Total do passivo 261

Despesas sociais Nota 2020

Despesas com projetos 7 (251)
Despesas com gratuidades 6 (1.264)
Despesas com propaganda e marketing (78)
Outras despesas operacionais (22)

(1.615)
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Demonstração do patrimônio social
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Em reais mil

Em reais mil

Patrimônio social

Em 1º de janeiro de 2020 -
Superávit do exercício 3.880

Em 31 de dezembro de 2020 3.880

2020
Superávit do exercício 3.880

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Aumento de outros ativos
Aumento de obrigações (42)

260
Fluxo de caixa proveniente da
atividades operacionais 4.098

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.098
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.098

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.098

A Associação Endowment Sempre FEA (“Sempre FEA” ou “Associação”) foi criada em 
06 de fevereirode 2020 com o objetivo de causar impacto positivo de forma concreta na 
comunidade FEAna e na sociedade. Por meio de um fundo patrimonial independente, 
financia projetos que alavanquem o ensino, a pesquisa, a diversidade, a inovação e a 
formação de profissionais preparados para os desafios do futuro.
A 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. A Sempre FEA tem como política solicitar aos doadores declaração de 
ciência desses termos.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(CPC PME - R1), observando o disposto na ITG 2002 (R1) - Entidade sem 
finalidade de lucros aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

1. Considerações Gerais

Notas explicativas da Administração às demonstrações 
financeiras - Em 31 de dezembro de 2020

2. Apresentação das demonstrações financeiras

2.1 Base de apresentação

a) Demonstrações financeiras

Em reais mil
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A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”).

A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração 
em 17 de março de 2021.

2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

b) Aprovação das demonstrações financeiras 

e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
administração na sua gestão.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e também o exercício do julgamento por parte da administração do 
Instituto no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, 
muitas áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de 
julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações financeiras. O 
único tópico sujeito à aplicação de estimativas da Administração diz respeito a 
Receitas e despesas com gratuidades, objeto da Nota Explicativa 5.

Em 2020, a Sempre FEA não teve funcionários contratados, portanto não houve 
recolhimento de contribuições previdenciárias ou outras obrigações trabalhistas 
no período. As doações foram submetidas à tributação do ITCMD (Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), conforme 
regras do Estado de São Paulo. Por fim, A Sempre FEA enquadra-se na regra de 
isenção de IRPJ e CSLL prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97.

3 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo 
de alta liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores a três meses, que são 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
insignificante risco de mudança de valor.

O caixa e os equivalentes de caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades 
em contas correntes bancárias e títulos públicos (operações overnight) ou de 
instituições financeiras, indexados à taxa de depósito interbancário.

Em 31 de dezembro de 2020, mais de 99% (noventa e nove por cento) do valor 
em Equivalentes de caixa estava aplicado em Certificados de Depósito Bancário 
emitidos por banco de rating doméstico AAA com retorno de 101% (cento e um por 
cento) do CDI.

Política contábil

2020
Moeda nacional
Caixas e bancos 0
Equivalentes de caixa 4.098

4.098
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Obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte; 
duplicatas a pagar, contas a pagar e projetos selecionados.

Do total de R$260 mil em 31 de dezembro de 2020, R$251 mil correspondem aos 
valores comprometidos com projetos aprovados de acordo com as regras e processo 
de seleção de projetos da associação.

A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é demonstrada a seguir:

Os benefícios concedidos a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma 
segregada, destacando-se aqueles que devem ser utilizados em prestações de 
contas junto aos órgãos governamentais. Na demonstração do resultado, devem ser 
destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, 
e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

Os trabalhos voluntários e gratuidades recebidas durante o exercício de 2020, foram 
relativos a remuneração não desembolsada de diretores e conselheiros, despesa 
com pessoal não desembolsada e serviços de terceiros (contabilidade e auditoria) 
concedidos à Sempre FEA em formato pro bono. Nenhum valor destacado na tabela 
de Gratuidades, portanto, representou ou represetará um efetivo desembolso por 
parte da Sempre FEA.

4. Contas a pagar

5. Receita de doações

6. Receitas e despesas com gratuidades

Política contábil Política contábil

2020
Gratuidades
Remuneração de Associado 222
Remuneração de Dirigentes 1.013
Serviços de terceiros 29

Total Geral 1.264

2020
Receitas
Doações Pessoa Física 4.369

Deduções
(-) ITCMD (167)

Total de Doações 4.202
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A Remuneração de Pessoal (corpo de voluntários), não desembolsada, foi 
estimada com base no número de voluntários envolvidos com os trabalhos 
da associação, a cada mês de 2020. Com base na idade dos voluntários e em 
parâmetros de remuneração média de profissionais com formação nos cursos
oferecidos pela FEAUSP, estimou-se uma taxa média ponderada por hora de 
trabalho de R$82. Usou-se como estimativa uma média mensal de 3 (três) horas 
de trabalho por voluntário.

A Remuneração de Dirigentes, não desembolsada, foi estimada considerando os 
dias de exercício do cargo, em 2020, de cada uma das 25 (vinte e cinco) pessoas 
com cargos na Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Consultivo, 
Consellho Fiscal e Comitê de Investimentos. Para a Diretoria e o Conselho de 
Administração, considerou-se o equivalente diário a uma remuneração mensal 
de R$10 mil. Para os demais cargos, considerou-se o parâmetro de remuneração 
mensal de R$5 mil. Os parâmetros tiveram como referência pesquisa publicada 
pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Em Serviços de terceiros estão contidos os valores de gratuidades relacionados 
aos trabalhos pro bono de assessoria de contabilidade e auditoria.

A entidade realizou o provisionamento das despesas com projetos com base no resultado 
do edital de 2020. A disponibilização dos recursos e desembolsos serão realizados em 2021. 
Apresentamos abaixo os projetos selecionados e provisionados:

7. Despesas com projetos

2020
Projetos
Programa ANFEA de Aceleração de Carreiras (PAAC) e Formalização ANFEA (i) 49
Desenvolvimento de ecossistema de empreendedorismo FEANO (ii) 25
FEA Nudge (iii) 25
Poder de Escolha - Escolha Empreender (iV) 22
Todos podem voar 20
Projeto de Auxílio às Atividades Acadêmicas 20
Parceria CAVC Idiomas 15
Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades - Made 12
IMPACTUS: a 1ª Feira de Carreiras de Impacto Social da USP 9
Além da Atlética 9
Incubadora de Negócios de Impacto da FEA Social 8
EMpreende SIM! 7
Cursinho Nubo 5
Treinamento em Marketing Digital 5
FEAnos no Setor Público 4
FEU - Festival de Empreendedorismo da USP 4
CNPJ: Novos horizontes 3
Tópicos Emergentes em Negócios e ESG 3
Projeto Sananga 2
Feira de Intercâmbio 2
Catálise 1
Política na FEA: História e Perspectivas da Nova República 1
Difusão de melhores práticas em Diversidade e Inclusão, por D&I FEA 1

251
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A seguir é apresentada a descrição da natureza específica dos principais projetos:

(i)  Com a ajuda da Sempre FEA, a Associação de Negros Feanos (ANFEA) realizará 
sua formalização como entidade, possibilitando a arrecadação própria de 
recursos por meio de doações diretas e de outras campanhas. Adicionalmente, 
o aporte possibilitará o apoio a carreia de jovens negros alunos e ex-alunos da 
FEAUSP por meio de três pilares: formação por meio de workshops de soft skills, 
bolsas de estudos para língua inglesa e um programa de mentorias.

(ii)  Desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo FEAno. Para os alunos 
matriculados na disciplina de Empreendedorismo e Inovação com interesse em 
desenvolver seus projetos de empreendedorismo.

(iii)  O FEA NUDGE é uma iniciativa que oferece aos estudantes de graduação uma 
estrutura permanente de apoio. O programa possui três módulos: acolhimento 
acadêmico (ensino de matemática, redação e inglês para novos ingressantes), 
um módulo de workshops, palestras e feira e um módulo de monitores para as 
principais disciplinas dos cursos de graduação.

(iv) Poder da Escolha - Escolha Empreender oferecerá cursos de formação de 
multiplicadores e multiplicadoras em educação financeira para empreendedoras 
em situação de vulnerabilidade (mulheres negras, mães-solo, mulheres que 
residem em regiões afastadas das áreas centrais), aproximando a comunidade 
FEAna da periferia e de outras realidades em empreendedorismo.
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Prezados Senhores Associados,

Os membros do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO ENDOWMENT SEMPRE FEA 
(“Associação”), em reunião realizada em 29 de março de 2021, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, examinaram as demonstrações financeiras da 
Associação, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações do superávit das atividades sociais, das mutações 
do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, acompanhadas do relatório do auditor independente PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes, sem ressalvas, e, tendo encontrado tais documentos em 
conformidade com as prescrições legais aplicáveis, opinaram favoravelmente à sua 
aprovação pela Assembleia Geral.

São Paulo, 29 de março de 2021.

Parecer do Conselho Fiscal

Angela Aparecida Seixas
João Domiraci Paccez
Tatiana Lopes
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FAÇA PARTE
SEJA UM(A) VOLUNTÁRIO(A)!

SEJA UM(A) DOADOR(A)!

INSCREVA SEU PROJETO!

Acesse: www.semprefea.com.br

Para doações acima de R$ 30 mil, escreva para: doe@semprefea.com.br

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.


