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Qual o problema?

a fragilidade jurídica da 

regulamentação do 

investimento social privado 

gera incertezas para o 

filantropo...

e a doação para projetos 

não promove diretamente 

a sustentabilidade das 

organizações da sociedade 

civil no longo prazo

O Brasil tem a 18ª concentração de UHNWI* do mundo mas...

*Ultra high-net-worth individual World Wealth Report 2018



O que necessitam?

de legislação que proteja 

doações feitas para 

perpetuar o apoio às causas 

sociais que acreditam

sustentabilidade financeira 

para focar mais esforços na  

causa (que na captação) e 

assim buscarem maior 

impacto

FILANTROPOS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



Uma solução: Fundos Patrimoniais

É um fundo composto por 
doações com a condição 

de seu principal ser 
mantido intacto e 

investido para criar uma 
fonte de recursos para 
organização sem fins 

lucrativos.

Fundos Patrimoniais: Criação e Gestão no Brasil



Definição

Estruturas criadas para dar 

sustentabilidade financeira a uma 

organização sem fins lucrativos.

Em sua maioria, os fundos 

patrimoniais filantrópicos nascem com 

a obrigação de preservar

perpetuamente o valor doado, 

utilizando apenas seus rendimentos 

para a manutenção da organização.

Fonte: Fundos patrimoniais, Criação e Gestão no Brasil



Fundo Patrimonial 

Fundo patrimonial não é um fundo de reserva

Fundo de reserva tem como objetivo ser uma reserva financeira para uma
organização lidar com despesas inesperadas e situações de emergência, o foco
não é a sustentabilidade de longo prazo de uma organização.

E fundo patrimonial não é fundo de investimento

O fundo de investimento é um mecanismo que reúne o dinheiro de diversas
pessoas ou organizações (chamadas de cotistas) e possui um gestor que aplica
no mercado financeiro o recurso ali investido. O objetivo final dos cotistas é obter
ganhos financeiros a partir da aplicação no mercado financeiro. O fundo
patrimonial investirá em fundos de investimento disponíveis no mercado.



Benefícios

Para quem doa, os Fundos Filantrópicos são 
a certeza de que seus recursos serão sempre 
destinados à causa ou organização escolhida. 

Para quem recebe, as doações são a certeza 
de que poderá contar, todos os anos, com o 
rendimento do Fundo para cobrir custos 
fixos e/ou projetos.



Por que criar um Fundo Patrimonial Filantrópico (FPF)?

Se você é um doador

Para deixar um legado

Apoiar uma causa

Proteger o patrimônio

Perpetuar valores junto à sua 
família e à sociedade

Determinar um fim específico para 
as suas doações 

Garantir o destino dos recursos no 
longo prazo 

MOTIVAÇÕES

Apoiar

causa

Determinar 
fins 

específicos

Perpetuar 
valores

Recursos 
de longo 

prazo

Deixar um 
legado

Proteger o 
patrimônio

Recursos recorrentes para a organização



Se você é uma organização que capta

Garantir estabilidade operacional no 
longo prazo 

Trazer maior independência 

Aumentar a excelência 

Proteger o patrimônio

Promover a profissionalização da governança e 
da operação 

Não perder foco com captação 

MOTIVAÇÕES

Melhorar a 
governan-

ça

Proteger 
patrimônio

Indepen-
dência

Estabilidade 
operacional

Manter o 
foco

Excelência

Por que criar um Fundo Patrimonial Filantrópico (FPF)?

Recursos recorrentes para a organização



Funcionamento de um FPF

Doadores Fundo Patrimonial 

Filantrópico

recursos

privados

rendimentos

Organização

Gestora

administra o 

fundo

Investe em fundos de 

Instituições financeiras
Captação de Recursos Instrumentos de 

Doação

Organização (ões)  

Apoiada (s)



Fundos Patrimoniais Filantrópicos no Mundo

US$ 37,1 bilhões
US$ 27,2 bilhões

US$ 23,8 bilhões US$ 24,8 bilhões

US$ 16,4 bilhões US$ 13,8 bilhões

US$ 50,7 bilhões US$ 1,5 bilhão

US$ 2,5 bilhões

£3 bilhões

RS$ 45 bilhões
(Brasil)

£ 23,2 bilhões
(Reino Unido)

US$ 10,1 bilhão
(Emirados Árabes)

£ 3,3 bilhões 

£ 9,9 bilhões
(Reino Unido) € 12 bilhões

(Holanda)

US$ 12 bilhões
(Índia)

US$ 5,3 bilhões 
(Suécia)US$ 1,1 bilhão

US$ 7,5 bilhões



R$ 45 bilhões

ACIMA DE R$ 100 MILHÕES

R$ 2,4 bilhões R$ 1,9 bilhão R$ 800 milhões

R$ 400 milhões

R$ 2,2 bilhões

R$ 350 milhões R$ 280 milhões R$ 187 milhões R$ 141 milhões

(*) estimativas

Principais Fundos Patrimoniais no Brasil*



ACIMA DE R$ 3 MILHÕES

R$ 60 milhões R$ 49 milhões R$ 44 milhões R$ 40 milhões R$ 20 milhões

R$ 20 milhões R$ 19 milhões R$ 17 milhões R$ 14 milhões R$ 9 milhões

R$ 8 milhões
R$ 7 milhões R$ 6 milhões

R$ 3 milhõesR$ 7 milhões

Principais Fundos Patrimoniais no Brasil*

(*) estimativas
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Esforços do IDIS e Parceiros

Advocacy de 2011 a 2017
Evento temático IDIS e FGV e lançamento do livro

Primeiro projeto de lei (PL 4643/2012)

Encontros com influenciadores do movimento, entre eles, BID, BNDES, 
Câmara Deputados, Senado Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura 
de São Paulo, Secretaria-Geral da Presidência

Eventos com foco em fundos patrimoniais

Lançamento de guias sobre Endowments

Lançamento do livro “Filantropização via Privatização”



Esforços do IDIS e Parceiros

Advocacy em 2018

Mais de 60organizações participantes



Esforços do IDIS e Parceiros

Advocacy em 2018



Ambiente regulatório

A legislação brasileira que regulamenta os 
Fundos Patrimoniais Filantrópicos foi 
sancionada em 4 de janeiro de 2019. 

É o momento certo para você 

estabelecer o seu próprio 

Fundo Patrimonial Filantrópico!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13800.htm


Lei Nº 13.800 de 4 de Janeiro de 2019

Doadores Fundo Patrimonial 

Filantrópico

recursos

privados

rendimentos

Organização

Gestora

administra o 

fundo

Investe em fundos de 

Instituições financeiras

Conselho, Comitê 

de Investimentos, 

Política de 

Resgate e de 

Investimentos

Captação de Recursos Instrumentos de 

Doação

Instrumentos de Parceria 

Organização (ões)  

Apoiada (s)
Termos de Execução de Projeto 

(outras organizações, incluindo 

Fundações de apoio)



Lei Nº 13.800 de 4 de Janeiro de 2019

PRINCIPAIS PONTOS

↘ Apoio a causas ou instituições

↘ Gestora do fundo patrimonial: associação ou fundação (segregação patrimonial do doador, das
instituições apoiadas e dos executores de projetos)

↘ Benefício da Lei Rouanet para organizações ligadas à Cultura

↘ Resgate: rendimentos ou 5% do principal, sem inflação (aprovação Conselho Administração)

↘ Diferentes arranjos: societários, contratual, políticas de resgate e investimento, doações



Lei Nº 13.800 de 4 de Janeiro de 2019

PRINCIPAIS PONTOS

↘ Tipos de doação previstos:

 Doação permanente não restrita (vai para o fundo)
 Doação permanente restrita de propósito especifico (vai para o fundo com fim específico)
 Doação de propósito específico (com aprovação Conselho Adm. pode usar 20% do principal

no 1º ano, em caso de emergência ou para obras e patrimônio pode usar 100%)

↘ Diretrizes de governança, transparência, gestão, investimentos, resgate, prestação de contas,
contratos, auditoria, códigos de ética e conduta, liquidação

↘ Cláusula de exclusividade (1 representante no Conselho da instituição apoiada)

↘ Flexibilidade e autonomia para organizações privadas, regras mais rígidas para instituições
públicas
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Nossa Experiência na Estruturação de FPFs

Exemplos de Fundos Patrimoniais Estruturados pelo IDIS

Fundo Patrimonial criado com a missão de: “Promover a
perenidade do Museu Judaico de São Paulo por meio da
captação e gestão sustentável de recursos financeiros. ”

Fundo criado com a missão de: “Promover a excelência da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
atraindo e formando os melhores talentos das Ciências da
Saúde e apoiando sua sustentabilidade.”

Fundo criado para sustentar as atividades da Fundação, que
tem como foco a Primeira Infância, a partir de orçamento
aprovado anualmente pelo Conselho de Curadores.
Investimentos geridos de acordo com política de
investimentos definida.



Fatores de sucesso para um FPF

Governança plenamente estabelecida e consolidada

Manutenção do foco na causa apoiada

Transparência nas ações e prestações de contas

Investimento com responsabilidade e profissionalismo

Comunicação eficiente que proporcione confiança a quem doa



Apoio estratégico IDIS

Planejamento do Fundo Patrimonial
Definição da melhor estrutura para a gestão do fundo patrimonial

Estrutura varia para cada organização

• Missão e finalidade (fundo e 

rendimentos)

• Benchmarking nacional e internacional 

(rede CAF)

• Composição, dotação objetivo e 

aportes necessários* (curto, médio e 

longo prazo)

• Veículo, risco, benefícios

• Estrutura de gestão (destinação e 

investimentos)

Políticas e Operação

• Recebimento de doações (com 

encargo, matching e outras)

• % de resgate do fundo

• Destinação (seleção projetos e 

organizações)

• Prestação de contas

• Avaliação de resultados, auditoria

• Investimentos (critérios de alocação)

• Seleção gestores dos recursos

• Avaliação dos gestores

* Em caso de necessidade de captação de recursos, recomendamos a contratação de serviço especializado para este fim



Apoio operacional IDIS

Implementação do Fundo Patrimonial
Criação da organização e seus sistemas de gestão

Criação da organização gestora

• Apoio na elaboração dos documentos 

para formalização jurídica*

• Estruturação e suporte inicial aos 

órgãos de governança (Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimento)

• Processos de tomada de decisão

• Relatório de estruturação do fundo 

patrimonial para doadores

• Folder e site fundo patrimonial**

Sistemas de gestão

• Seleção e diligência de projetos e 

organizações

• Indicadores de avaliação dos projetos

• Apoio na formalização dos instrumentos 

de parceria e termos de execução

• Prestação de contas a doadores

• Controles gerenciais e contábeis

• Elaboração dos mandatos dos gestores 

• Manuais de gestão (doação, destinação 

e avaliação) 

*`É necessária a contratação de serviço jurídico especializado para este fim

** Não contempla os serviços técnicos de comunicação
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Sobre o IDIS

MISSÃO

Inspirar , apoiar e ampliar o
investimento social privado
e seu impacto.

Assista ao nosso vídeo:

VISÃO

Acreditamos na força do investimento social
privado para criar um futuro mais justo e
solidário, melhorando a vidas das pessoas.

https://www.youtube.com/watch?list=UUYo11qURj4RxiRuZBNBZQJg&v=UEumGP53P0U


Global Alliance

• Somos representante, no Brasil, da Charities Aid Foundation

• Uma organização britânica dedicada ao investimento social privado

• Em operação há mais de 90 anos, tem escritórios em todos os continentes

• A CAF apoia doadores (indivíduos, grandes doadores e empresas) a obter o maior impacto 

possível a partir da sua doação.

A partir do nosso 
escritório em São 
Paulo, atendemos os 
clientes internacionais 
da CAF que atuam na 
região, bem como 
oferecemos serviços 
globais aos 
investidores sociais 
privados brasileiros.



Paula Jancso Fabiani

É Diretora Presidente do IDIS. Foi diretora financeira da

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e controller do

Instituto Akatu. Trabalhou no braço de Private Equity do

Grupo Votorantim e em uma das empresas investidas.

Atuou no BankBoston nas áreas de asset management e

M&A, e no Lloyds Bank em trade finance.

É economista formada pela FEA-USP, com MBA pela

Stern School of Business – New York University,

especialização em Endowment Asset Management na

London Business School, Cambridge e Yale, e Gestão de

Organizações do Terceiro Setor na FGV.

Faz parte dos Empreendedores Cívicos da RAPS, membro do Conselho da Captamos, Escola

Aberta do Terceiro Setor e Instituto Vladimir Herzog. Autora dos livros Fundos Patrimoniais,

Criação e Gestão no Brasil e Primeira Infância – Panorama, Análise e Prática.



“Se alguém está 
sentado à 

sombra hoje é 
porque alguém 

plantou uma 
árvore muito 

tempo atrás.” 

Warren Buffett



Contato
Paula Jancso Fabiani – IDIS

(11) 3037-8212

pfabiani@idis.org.br

mailto:pfabiani@idis.org.br

