


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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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.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras

Base para opinião

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.

Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras

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.
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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

Sempre FEA | Demonstrações Financeiras 2020 | 07



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

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.
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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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Parecer do Conselho Fiscal

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.

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.
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