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1 SOBRE A 
ASSOCIAÇÃO



CARO DOADOR,

Não é novidade que 2020 ficará marcado como um dos anos mais 

difíceis dessa geração. Bilhões de pessoas foram colocadas em 

isolamento, famílias ficaram meses sem se ver, trabalhadores e 

pequenos empresários tiveram sua renda seriamente prejudicada e 

isso sem contar as vidas perdidas e a dor que essas perdas 

acarretaram. Em contrapartida, todas essas dificuldades geraram 

mudanças na sociedade que não devem ser ignoradas. Passamos a 

olhar mais para as pessoas da nossa comunidade, repensamos nossos 

hábitos de consumo, muitos ofereceram ajuda para fazer compras 

para pessoas mais velhas que não podiam sair de casa e outros se 

dedicaram a projetos de alívio à fome gerada ou ao isolamento. Muitos 

voltaram o olhar menos a si mesmos e mais aos outros a sua volta. Em 

outras palavras, se doaram.

O Brasil, factualmente falando não é um país que tem uma forte 

cultura de doação quando se compara a outros lugares. Um 

trabalho feito pela CAF (Charities Aid Foundation) comparou doações 

entre 126 países com dados de 2010 a 2019, através de 3 lentes 

diferentes: ajuda a desconhecidos, doação de dinheiro e tempo de 

voluntariado. O Brasil ficou posicionado respectivamente em 63°, 67° e 

84° lugar. Seguramente, há fatores culturais e socioeconômicos que 

impactam nesse resultado, mas certamente nos coloca para pensar. 

Por exemplo, países em momento de recessão tendem a doar menos 

do que em momentos de crescimento econômico. Olhando o valor 

doado em relação ao PIB, que corrige algumas distorções, o Brasil doa 

em média 0,23% do PIB. Como comparativo, em países como EUA, 

esse número é quase 10x maior. Nesse sentido, 2020 é também um 

ano histórico, dado que em apenas 6 meses, doou-se mais que a 

média anual histórica do período recente.
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A análise seca dos números ignora uma questão essencial: há muitas 

pessoas bastante dispostas a doar parte do seu tempo e do seu 

patrimônio para garantir que novas gerações encontrem uma situação 

melhor e possam gerar novas soluções para a sociedade, criando um ciclo 

virtuoso em que todos ganhem. Calcado nessas ideias, é que o 

Patronos nasceu em 2020 impulsionado pela Comunidade de ex 

alunos da Unicamp.

A cultura de endowments (ou fundos patrimoniais) ligados a 

Universidades é bastante recente no Brasil. Os primeiros exemplos 

são da década 2010, enquanto nos EUA se iniciaram na década de 70. Por 

isso, falar do tema no Brasil não é apenas um tema de divulgação de uma 

iniciativa, mas também de propagação de uma cultura e uma forma de 

olhar para filantropia. O conceito de endowment pressupõe uma ideia 

de perenidade, ou em outras palavras, de contribuir para algo que 

deveria gerar benefícios mesmo muitos anos depois de que nenhum 

de nós esteja aqui. É um exercício de ajuda que transcende nossa 

própria existência. 

Nesse Relatório, você poderá acompanhar os conceitos base que 

formaram essa iniciativa da qual você é apoiador, o caminho que 

passamos durante 2020, desde as primeiras ideias no papel até uma 

iniciativa que em poucos meses - com esforço de uma dezena de pessoas 

equilibrando trabalho e vida pessoal - conseguiu reunir mais de 130 

doadores e R$ 1.1 milhão em patrimônio doado. Nesse documento, 

prezando pela nossa transparência e por manter um canal aberto e 

próximo com nossos doadores, traremos mais detalhes de nossos 

processos operacionais e de nossas metas para 2021. O motivo que 

trazemos esse tema, é que queremos você junto conosco, cobrando e 

contribuindo, para que o nosso objetivo principal, de desenvolver a 

comunidade que nos formou, seja cumprido com o máximo de 

excelência.

“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas comprometidas, pode fazer 

diferença no mundo. De fato, é única coisa que já realmente fez”. Margareth 

Mead, Antropóloga

TULIO PRADO
Co-fundador e Presidente interino
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Que todas as boas ideias da Comunidade da Unicamp 

recebam o apoio necessário para se desenvolverem e 

impactarem a sociedade.

Apoiar a Comunidade da Unicamp para ser uma referência 

em educação e formação de líderes fomentando pesquisa, 

inovação e empreendedorismo.

MISSÃO

VISÃO

SOBRE O PATRONOS
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NOSSOS VALORES
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PERPETUIDADE
Construir um fundo sustentável e perene para 
o contínuo apoio à Comunidade da Unicamp, 
garantindo criação de valor no longo prazo.

TRANSPARÊNCIA
Operar com máxima transparência, sempre 
prestando contas aos nossos doadores e à 
nossa comunidade.

INOVAÇÃO & IMPACTO
Valorizar ideias inovadoras que buscam 
solucionar problemas reais.

DIVERSIDADE & 
INTERDISCIPLINARIDADE
Incentivar a  diversidade e a conexão entre 
grupos e ideias para desenvolver e impactar 
nossa sociedade.

COLABORAÇÃO & 
COMPROMETIMENTO
Construir uma comunidade unida, formadora 
de líderes e comprometida com o futuro do 
Brasil.



PROSPECÇÃO DE DOADORES

Potenciais doadores são prospectados e 
convidados a contribuir financeiramente 

com o Fundo

INVESTIMENTO DE CAPITAL
Capital arrecadado de doações é acumulado 
e se torna o capital principal do Fundo, que é 

então investido segundo as decisões do 
comitê de investimentos

AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS

Recursos investidos e 
impacto de projetos são 

acompanhados pelo Fundo e 
comunicados com máxima 

transparência aos doadores 
e à comunidade

SELEÇÃO DE 
EDITAIS

Projetos são selecionados por 
editais e recebem recursos do 

Fundo. São elegíveis projetos de 
qualquer área do conhecimento, 
desde que abordem problemas 
reais da sociedade, com foco em 

inovação

GERAÇÃO DE RECURSOS 

Rendimento dos 
investimentos se tornam 
recursos disponibilizados 

para a Comunidade da 
Unicamp enquanto o capital 

principal é preservado 

COMO OPERAMOS

1 2

3

4

5
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2 NOSSAS 
CONQUISTAS



Primeira reunião do Patronos
4 ex-alunos se reúnem para tirar do papel a ideia de construir 
um fundo patrimonial independente para a Unicamp - O 
Patronos

abr/20

Primeiro doador do Fundo
Fabrício Bloisi concorda em doar para o Patronos depois de 
conhecer o projeto

jun/20

Patronos divulga sua marca para a comunidade 
Criamos nossa página no LinkedIn, onde já temos mais de 
1.000 seguidores, realizamos nosso primeiro webinar aberto à 
comunidade e iniciamos o envio de nossa Newsletter mensal.

set/20

Time do Patronos cresce
São criadas as áreas de Relações Institucionais, Projetos & 
Editais  e Captação buscando diversidade e abrangência. 13 
voluntários já fazem parte do time.

nov/20

Estatuto do Patronos é registrado
Aprovada a escrituração do ato constituinte e do primeiro 
estatuto da Associação Fundo Patrimonial Patronos.

nov/20

Meta de R$ 1 MM atingida
Com mais de 130 doadores o Patronos atinge sua meta de 
captação para 2020.

dez/20

Comitê de Investimentos é formado
Otaviano Canuto, Felipe Andrioli e Matheus Cavallari aceitam 
nosso convite e compõem nosso Comitê de Investimentos.

dez/20

CNPJ é criado e inicia-se a operação do fundo 
O CNPJ do Patronos é registrado, e o fundo está pronto para 
efetivar as doações e iniciar sua operação.

2021

NOSSA JORNADA
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Eu apoio o Patronos por dois motivos: é uma forma de retribuir tudo 
o que a Unicamp e a sociedade investiram na minha formação; e 
acredito que fomentar valores de empreendedorismo e inovação nos 
estudantes é a principal forma de termos capital humano mais 
preparados para contribuir com a sociedade brasileira.

Gustavo Antunes, doador Patronos, Ciências Econômicas ‘02

O Patronos é o tipo de iniciativa que já deveria existir há muitos anos 
na Unicamp. Desde a apresentação inicial do projeto Patronos me 
senti na obrigação de contribuir, como uma forma de devolver um 
pouco daquilo que a Unicamp me proporcionou para a minha vida 
pessoal e profissional.”

Rafael Fonseca, doador Patronos, Eng. de Controle e Automação ‘10

Serei eternamente grato por tudo que a Unicamp me proporcionou e 
todas as portas que me abriu. Uma forma de demonstrar esse 
sentimento de gratidão é justamente apoiar e fomentar iniciativas que 
ajudem a Unicamp a exponenciar sua capacidade de transformar as 
vidas de seus alunos, por isso apoio o Patronos. Além disso, uma 
oportunidade para reforçar o networking entre grandes profissionais.”

Rafael de Matos Leite, doador Patronos, Farmácia ‘05

“
“
“
“

NOSSOS DOADORES
Só chegamos até aqui através do apoio de doadores que 
acreditaram no nosso propósito!
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Esse modelo de ex alunos ajudarem as Universidades já é bem 
maduro em diversos países e os resultados são incríveis, ajudando na 
qualidade da Educação e Pesquisa. Então por que não retribuir um 
pouco?
Desta forma, manteremos o padrão de excelência da Unicamp e o 
orgulho de falar: “Estudei na Unicamp!”

Erika Campos, doadora Patronos, Eng. Quimica ‘90



Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

150k 175k

350k

612k

  716k

945k

1Doadores

Valor 
captado

   7   16   42   69   98  134

134 
doadores

DOADORES 
EM NÚMEROS

+15 
cursos de 
formação

1.140k

+500 
leads 
contactados

66% 
Exatas

30%
humanas

4% 
biológicas

Formação dos
Doadores

Gênero dos
Doadores

Meta 
1.000 k

85% 
homens

15% 
mulheres
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PATRONOS NAS REDES

Conquistamos 

1.020 
seguidores no 
LinkedIn

+3.000
visitas ao perfil

Em agosto de 2020, no início da nossa jornada, 
convidamos Adriana Fu (Farmácia ‘07) a se juntar 
ao Fundo Patronos para liderar a área de 
Relações Institucionais. Uma das primeiras 
responsabilidades foi iniciar a divulgação da 
nossa iniciativa no LinkedIn, apoiando 
principalmente nosso pilar de transparência, 
com comunicação semanal com a Comunidade.

Também realizamos nosso primeiro webinar 
aberto ao público, a fim de promover o Dia de 
Doar e atrair mais colaboradores. Com isso, 
surgiu nosso canal no YouTube, que será 
abastecido com conteúdo para conhecer mais 
sobre o Fundo Patrimonial e complementar 
nossa estratégia de Projetos & Editais.

Com o alcance que ganhamos nas redes sociais, 
a divulgação de nossos doadores e os esforços 
de nosso time de captação, conseguimos atingir 
nossa meta de arrecadar R$1MM em intenção 
de doações. Em 2021, seguiremos expandindo 
nossos canais nas redes sociais e mídias, 
buscando crescimento e diversidade.

de pessoas ao 
redor do mundo, 
de diferentes 
indústrias e 
senioridade.
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3 PERSPECTIVAS 
PARA 2021



Educação é o mais importante investimento para o 
nosso país. Nossos grandes objetivos - Meio-Ambiente, 
Inclusão, Diversidade, Crescimento Econômico - todos eles 
passam por um país com alta qualidade em educação. Para 
isso todos temos que contribuir. Fico feliz e recomendo 
apoiar os endowments da Unicamp (Patronos, Lumina). 
Torço para que em breve tenhamos bilhões de reais 
investidos em educação e contribuindo para o país.” 

Fabricio Bloisi, Primeiro doador do Patronos 
CEO iFood

2020 foi um ano de adversidades, e 
percebemos que cada vez mais 
devemos nos unir para superá-las. No 
meio deste sentimento de gratidão e 
comunidade surge o Patronos.

Muita coisa já aconteceu: abrimos nosso 
CNPJ, atingimos R$ 1 MM em doações e 
estamos em operação, mas nossa jornada 
está apenas começando. 

Em 2021, realizaremos nosso primeiro 
apoio direto a Comunidade da Unicamp, 
assumimos o desafios de chegar em 
R$3MM em patrimônio, vamos expandir 
nosso time e continuaremos engajando 
alunos, ex-alunos, voluntários, professores 
e doadores em prol de um Brasil melhor. 

2021

“
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Operação

Vamos garantir uma gestão ágil e 
eficiente das operações, oferecendo a 
máxima transparência aos nossos 
doadores e garantindo a segurança 
financeira e jurídica da Associação. 
Investiremos na gestão de pessoas do 
Patronos e recrutaremos grandes 
talentos para o nosso time.

OBJETIVOS

Investimentos

Buscamos uma rentabilidade de 
IPCA+4% para 2021. Para garantir 
cumprimento de nossas políticas de 
investimentos realizaremos 
reuniões trimestrais com o comitê 
de investimentos e construiremos 
relatórios internos mensais com 
nossos principais indicadores.
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Captação

Nosso objetivo de captação é atingir 
R$ 3 milhões em patrimônio e 500 
doadores. Queremos alcançar 25% 
dos doadores do gênero feminino. 
Trabalharemos para ampliar a 
diversidade de áreas do conhecimento 
entre nossos doadores. Estipulamos 
nossa meta de doadores 
reincidentes em 25%.

Relações Institucionais

Queremos ampliar a diversidade 
e o alcance do Patronos, para 
isso, trabalharemos nossa marca 
em diferentes canais de 
comunicação e redes sociais. 
Vamos aumentar nossa 
visibilidade, renovar o nosso site e 
garantir transparência para todos 
nossos stakeholders.



Em 2021, vamos  impulsionar iniciativas e desenvolver pessoas da 
Comunidade da Unicamp por meio do apoio institucional, acesso à recursos 
financeiros e criação de rede junto à ex-alunos e empresas parceiras. 

Iniciaremos nosso trabalho focando em três eixos de atuação:

Inserção no Mercado de Trabalho: apoio aos 
estudantes da Unicamp a se inserirem no mercado 
de trabalho através de programas de mentoria, 
palestras e oficinas práticas.

Em 2021 realizaremos nosso programa de mentoria, 
selecionando 20 estudantes e 20 mentores.

Apoio à Comunidade Acadêmica: incentivo à 
pesquisa, extensão, atividades extracurriculares e 
infraestrutura da Comunidade Unicamp.

Em 2021 abriremos nosso edital de apoio a 
comunidade acadêmica, no qual R$ 30 mil reais 
serão aportados à equipes extracurriculares e 
projetos de pesquisas selecionados.

Desenvolvimento Empreendedor e de Soluções 
Inovadoras: incentivo a ideias inovadoras - ideação, 
incubação, aceleração e acesso a recursos. 

Em 2021 utilizaremos metodologias de ideação, 
incubação e aceleração para fomentar o 
empreendedorismo e a inovação na Universidade.

EIXOS DE ATUAÇÃO
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Felipe Andrioli
Partner na Verde Asset Management
Eng. Elétrica ‘02

O Patronos poderá investir em títulos públicos e fundos de 
investimentos (ações, multimercado etc.), a fim de garantir uma 
operação enxuta, eficiente e ágil. Haverá um percentual que será 
mantido em ativos de alta liquidez, para suprir despesas e os desembolsos 
com projetos apoiados. Os ativos específicos nos quais as doações serão 
alocadas estão em definição e estarão descritos na nossa Política de 
Investimentos, que será pública para toda a Comunidade da Unicamp. 

COMO INVESTIMOS

Onde vamos 
investir?

Apesar de nos denominarmos “Fundo Patrimonial”, da ótica de 
investimentos dos recursos não seremos um fundo de investimento. Dado 
nosso patrimônio inicial, os custos operacionais de um fundo exclusivo são 
excessivos. Atuaremos, a princípio, como uma empresa que investe o 
próprio caixa, baixando significativamente despesas operacionais e 
disponibilizando mais recursos para o que importa: as iniciativas a 
serem apoiadas.

O Patronos é 
um Fundo de 
Investimentos?

Como são 
definidas as 
políticas de 
investimento?

Quem compõe 
o Comitê de 
Investimentos?

Nos baseamos em modelos dos principais endowments do país e do 
mundo. O objetivo é partirmos de formatos vencedores e com bom track 
record e adaptá-los à realidade do Patronos. É importante ressaltar que o 
foco da Política de Investimentos é garantir a perenidade e o 
cumprimento da missão do fundo e, em segundo plano, o retorno. 
Dessa maneira, nosso objetivo será trazer rentabilidade no longo prazo, 
mantendo um nível controlado risco e volatilidade.

Matheus Cavallari
Conselheiro Sênior no Banco Mundial
Ciências Econômicas  ‘98

Otaviano Canuto
Ex-diretor executivo do Banco Mundial e do FMI
Ciências Econômicas  ‘86
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Alunos e professores 
podem impactar a 

comunidade por meio de 
projetos

Queremos crescer e atingir cada vez mais pessoas. Temos o potencial 
de transformar o Brasil através da Comunidade da Unicamp!

ALCANCE  POTENCIAL 

Zeferino Vaz argumenta que a ação de uma 
Universidade não se restringe à influência local, 
ao contrário, seu alcance ultrapassa os limites 
locais, regionais e nacionais e se faz presente 
na sociedade global

Zeferino Vaz , idealizador da Unicamp, Livro ideia de universidade / Elisabete Monteiro de 
Aguiar Pereira, Neire do Rossio Martins, (organizadoras) ; prefácio Ataliba T. de Castilho ; 

comentários Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira. – Campinas, SP : Mercado de Letras, 2018.

Ex-alunos que podem 
contribuir com o 

Fundo

140.000
Extracurriculares 

gerando impacto e 
precisando de 

recursos

5339.000

“
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Eventos
Participaremos de eventos dentro da 
Comunidade, começando pela recepção 
de novos alunos na Calourada 2021, no 
qual vamos apresentar nossa missão e 
iniciar o diálogo entre alunos e ex-alunos.

Grupos focais 
Queremos entender quais são os temas 
mais pujantes na Unicamp e quais 
projetos trarão mais impacto. Para isso 
vamos realizar grupos focais e conversar 
com nossa comunidade ao longo do ano.

Parcerias
Queremos aumentar nossa sinergia com 
as entidades e grupos  da Unicamp, 
trabalhando em conjunto para apoiar 
iniciativas e desenvolver projetos

Todo nosso esforço será focado na 
Comunidade da Unicamp. Portanto, 
trabalharemos alinhados com suas 
demandas através da criação de 
canais de comunicação, como:

O Patronos traz grandes 
possibilidades de veicular recursos 
para desenvolver projetos, 
estimulando os estudantes através 
de entidades como a Liga 
Empreendedora para aplicarem o 
conhecimento e desenvolverem seus 
sonhos.

Augusto Gouveia, 
aluno e presidente da Liga Empreendedora

“

VOZ DA COMUNIDADE
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4 QUEM 
SOMOS



Em operação

Em construção

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL
Seguimos as melhores práticas de governanças do mercado, garantindo 
robustez e eficiência para nosso modelo operacional. Todos os integrantes do 
Patronos são voluntários e acreditam em mudar o Brasil através da 
Comunidade da Unicamp.

Eu quero um país mais rico e menos desigual. A produtividade é o 
caminho. Confio no trabalho que será desenvolvido pelo Patronos da 
Unicamp. Vamos incentivar os melhores projetos desenvolvidos pelos 
melhores cérebros do nosso país e desfrutar dos resultados que estas 
iniciativas trarão para a nossa sociedade.

Felipe Andrioli, Comitê de Investimentos Patronos
Sócio Verde Asset

Assembléia Geral
Associados

Comitê Fiscal

Comitê InvestimentosDiretoria Executiva

“

Conselho 
Administração
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1. Assembleia geral: Fórum 

democrático para decisões estratégicas 

e eleição do Conselho de Administração 

e Comitê Fiscal. Participantes: Doadores 

com direito a voto e fundadores (ainda 

não foram iniciadas).

3. Conselho de Administração: 

Conselho voltado para a gestão da 

Associação. Participantes: Até 10 

associados eleitos com no máximo 1/3 de 

membros da Unicamp (em construção).

3. Comitê fiscal: Comitê financeiro e contábil que garante a integridade e 

transparência da Associação. Participantes: 3 Profissionais com experiência em 

gestão (em construção).

4. Diretoria executiva: Voluntários responsáveis pela operação geral do 

Patronos. Participantes: 6 diretores eleitos  + voluntários  (em operação - vagas serão 

sempre divulgados em nosso LinkedIn).

5. Comitê de investimentos: Comitê que define as políticas de utilização e 

investimento do capital principal, atualmente composto por Otaviano Canuto, 

Felipe Andrioli e Matheus Cavallari.

2 3

4 5

1

RESPONSABILIDADES
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1NOSSA EQUIPE

Lia Rolnik
Economia ‘10

Fernanda Vasconcellos
Farmácia ‘09

Tulio Prado
Eng. Mecânica ‘08

Vicenzo Cesconetto
Eng. da Computação ‘17

Captação: prospecta e apresenta nossa missão projeto para novos 
doadores.

A diretoria executiva está estruturada em 5 áreas de atuação

Projetos & Editais : define os pilares e estratégias de atuação do 
Patronos com a comunidade, realiza os editais de projetos.

Mônica Bando 
Administração Pública ‘12

Gustavo Beltrami
Eng. Mecânica ‘12

Thais Zschieschang
Psicologia Social ‘11
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Investimentos: trabalha em conjunto com o comitê de 
investimentos na gestão do capital do Patronos.

1

Relações Institucionais: constrói a marca do Patronos, garantindo 
transparência, engajamento e ampliando o alcance do fundo.

Igor Souza
Eng. Mecânica '17

Vitor Rehder
Eng. Mecânica ‘14

Adriana Fu
Farmácia ‘07

Operações & Pessoas: realiza a contabilidade, tesouraria, 
planejamento financeiro e gestão de pessoas do Patronos.

Matheus Gomes
Eng. Mecânica ‘15

Rafael Une
Eng. Mecânica ‘12

Gabriel Simões
Eng. Mecânica ‘12

NOSSA EQUIPE

A diretoria executiva está estruturada em 5 áreas de atuação
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https://www.linkedin.com/in/igor-msouza/
https://www.linkedin.com/in/vitorrehder/
https://www.linkedin.com/in/adriana-fu/
https://www.linkedin.com/in/matheus-hp-gomes/
https://www.linkedin.com/in/rafael-une-b1528994/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-mosquera-sim%C3%B5es-64528878/


Associação
Fundo Patrimonial
Patronos

Juntos, 
somos melhores



JUNTE-SE A NÓS!

Linkedin.com/company/fundo-patronos

Patronos.org

fundo.patronos@gmail.com

PATRONOS

ASSOCIAÇÃO 
FUNDO PATRIMONIAL
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