Fundos Patrimoniais
Os Fundos Patrimoniais ou Endowments são
instrumentos financeiros de longo prazo - com
capital proveniente de doações de recursos ou
bens - criados com a finalidade de garantir
sustentabilidade no financiamento de organizações
sem fins lucrativos através do direcionamento dos
rendimentos dos recursos investidos.

Historicamente, os Endowments constituem modelos de sucesso para a
sustentabilidade de grandes instituições. Alguns exemplos são:
Fundação Bill e
Melinda Gates

Harvard
Endowment

Rockefeller
Foundation

+US$46 bilhões

+US$40 bilhões

+US$6 bilhões

Marco Jurídico (2019)
No Brasil o modelo já existia desde meados dos anos 50, mas sua regulamentação veio em 2019
através da Lei 13.800 que reconhece a relevância dos fundos como instrumentos para captação
de recursos privados – doações – pelas entidades e cria parâmetros de governança para as
instituições gestoras.

Quem pode estruturar um Fundo Patrimonial?
Famílias filantropas, empresas e instituições privadas sem fins lucrativos que possuam objetivos
de impacto social e/ou ambiental positivo e que desejam constituir um legado sustentável e
perene para o financiamento de projetos e/ou mesmo das operações das mesmas.

Como a SITAWI atua?
A Organização Gestora de Fundos Patrimoniais (OGFP) Endowments do Brasil, em parceria com
a SITAWI, faz a gestão do principal e do fluxo de capital (rendimentos financeiros), ou seja,
gerencia o aporte de recursos, seu investimento em busca de rendimento financeiro sólido de
longo prazo e os desembolsos desse rendimento para as instituições e projetos apoiados.
Em um modelo inovador no país, a SITAWI Fundos Patrimoniais funcionará com uma lógica de
“co-working”, abrigando fundos de múltiplas causas com um custo consideravelmente menor
do que cada causa/organização teria ao criar sua própria OGFP.

Como funciona?

Benefícios dos Fundos Patrimoniais

Conheça algumas vantagens ao estruturar um endowment
com a SITAWI Fundos Patrimoniais:

Menor custo: A SITAWI Fundos Patrimoniais irá
abrigar fundos de múltiplas causas com valor inicial
de R$2 milhões sob uma mesma estrutura. Para os
doadores, além de reduzir a complexidade de abrir
um novo fundo, esse modelo permite o
compartilhamento de custos operacionais e legais.

Legado: Prover estabilidade financeira a longo
prazo, perpetuando o apoio à determinada(s)
causa(s) e garantindo a perenidade do uso dos
recursos conforme o acordado (ainda que
muitos anos após a estruturação do fundo
e/ou falecimento do doador).

Estrutura e governança independentes: A estrutura
legal (CNPJ) e a governança serão concentradas na
figura da OGFP conforme os parâmetros da Lei
13.800/2019, tornando desnecessário ao doador a
abertura de um novo CNPJ para a estruturação de
seu endowment.

Compliance: A OGFP assumirá todos os
compromissos com a transparência, seguindo
as normas estabelecidas pela Lei 13.800 com
respeito à gestão do patrimônio e repasse
dos rendimentos às organizações apoiadas.

Flexibilidade: os recursos provenientes do fundo podem ser
destinados a mais de uma organização, facilitando o destino
da doação a outras possíveis causas de interesse do doador.

Por que a SITAWI?

+R$300 milhões
mobilizados
para impacto
socioambiental

Somos uma organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras
inovadoras, que desde 2008 atua na mobilização de capital para impacto
socioambiental positivo.

+2.290
iniciativas
apoiadas

+12 milhões de
pessoas alcançadas
por todo o país

+69 Fundos
Filantrópicos
(30 ativos)

+77 transações
de Investimento
de Impacto
realizadas

Reconhecimentos

Finalista

Finalista

Finalista

Tem interesse em saber como um Fundo
Patrimonial pode apoiar o alcance dos objetivos
sociais e/ou ambientais de sua família ou
instituto?
Entre em contato conosco!
Leonardo Letelier
CEO
lletelier@fundospatrimoniais.org.br
Silvia Daskal
Gerente de Parcerias - Nacional
sdaskal@sitawi.net
Luiza Valle
Coordenadora de Mobilização de Recursos - Famílias
lvalle@sitawi.net

