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O ANO EM QUE O SONHO SAIU DO PAPEL
As páginas que você lerá a seguir foram construídas com muito carinho pela

O projeto consistiu em uma maratona de programação com alunos das 3

equipe do Patronos para dar visibilidade à nossa comunidade, e

áreas do conhecimento, acompanhados por uma comunidade de ex-alunos

especialmente ao nosso grupo de doadores, sobre o brilhante ano de 2021,

mentores, focada em desenvolver soluções práticas e testadas para endereçar

que construiu as fundações da maior parte das atividades que

as consequências da crise pela qual nosso país passava (e em diferentes

constituem a operacionalização da nossa Associação.

proporções, ainda passa). O evento, possibilitado através de parcerias com

Enquanto o ano de 2020 foi marcado pelos primeiros passos dessa

empresas, gerou sete protótipos de ideias focadas em diferentes áreas.

organização, com muitas ideias ainda no papel e o convencimento dos ex-

Em julho, lançamos a primeira edição do Trilha de Carreiras, nosso

alunos da Unicamp a partir de um sonho, o ano de 2021 certamente se

programa de mentoria voltado a alunos dos dois últimos anos da graduação e

destacou pela tradução dessas aspirações em execução e impacto. Nesse

viabilizado pela energia e dedicação dos ex-alunos que se inscreveram como

ano, a partir de um orçamento viabilizado por nossas primeiras doações,

mentores. Recebemos 72 inscrições de alunos e 80 de mentores, que

fomos capazes de planejar e executar três projetos que mobilizaram a

passaram por um processo de seleção e matching até chegarmos ao grupo

comunidade de alunos e ex-alunos da Unicamp e deu uma visão inicial do

de 40 duplas que nos acompanharam durante o segundo semestre com

potencial de transformação que essa ideia pode gerar.

oﬁcinas de capacitação e as sessões individuais de mentoria. O sucesso do

Em maio, enquanto o Brasil passava por um dos piores momentos da
pandemia, tomamos consciência de que a mudança de momentos tão difíceis
também passaria por nós. Estruturamos em tempo recorde (da concepção da

projeto e o feedback dos participantes nos impulsionou para lançar a segunda
edição agora em 2022, trazendo mais mentores e ampliando a diversidade
que a Unicamp nos oferece.

ideia até a execução em 6 semanas!) o Hackathon Patronos, focado nos
efeitos colaterais da COVID-19.
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Entrando no 2º semestre, em Setembro, demos início ao Decola Extras, o
edital com maior importância frente ao nosso orçamento para o ano. Nesse
projeto, estabelecemos uma série de critérios que nos permitiria selecionar as
iniciativas de extensão e extracurriculares com maior potencial de geração de
impacto na Unicamp e no país. Ao ﬁm do período de inscrições, fomos
surpreendidos com mais de 40 organizações que se registraram para
concorrer ao apoio ﬁnanceiro e oﬁcinas de capacitação oferecidas por nós.
Após duras discussões com nossos membros da Diretoria e Conselho de
Administração, selecionamos cinco organizações que apresentaram maior
potencial de desenvolvimento da educação, ciência, pesquisa e inovação nas
três grandes áreas do conhecimento. Os projetos serão acompanhados e
proﬁssionalizadas durante o primeiro semestre de 2022, dando abertura para
o início da segunda edição do programa em agosto deste ano.
Falar do impacto dos projetos do nosso primeiro ano é algo que nos enche de
orgulho do que entregamos até aqui e nos impulsiona para entregas maiores
neste ano. É esse sentimento que queremos te transmitir em cada uma
das páginas desse Relatório, para podermos continuar contando com
você em nossos futuros passos.

Tulio Prado
Co-fundador e
Presidente

Boa leitura!
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“Nunca duvide que um
pequeno grupo de
pessoas comprometidas
pode fazer diferença no
mundo”
Margareth Mead, Antropóloga
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PALAVRA DO
REITOR
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PALAVRA DO REITOR
A missão fundamental de uma universidade como a Unicamp,
ﬁnanciada pela sociedade, é formar pessoas capazes de promover
mudanças no mundo em que vivem, em prol do bem comum.
Foi com grande orgulho e sensação de dever cumprido, portanto, que a
Unicamp testemunhou o nascimento da Associação Fundo Patrimonial
Patronos, criada por ex-alunos da instituição no primeiro semestre de 2020,
no desaﬁador contexto do início da pandemia de covid-19, para apoiar a
comunidade acadêmica da Universidade por meio do ﬁnanciamento de
ações e projetos especíﬁcos.
O que move tanto os fundadores do Patronos, como os demais exalunos que adeririam posteriormente à iniciativa, é o desejo de
retribuir à sua alma mater – e, por conseguinte, ao conjunto da
sociedade – não somente a qualidade da educação que receberam nas
salas de aula da Unicamp, mas também a riqueza da diversidade de
experiências que apenas uma universidade pública, gratuita e inclusiva pode
oferecer aos seus estudantes.
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Trabalhando de forma voluntária, os membros do Patronos precisaram de
menos de um ano para constituir o patrimônio inicial do fundo a partir da
captação de doações. Aplicados no mercado ﬁnanceiro, os recursos não
demoraram a gerar rendimentos, tornando possível a realização, ainda no
começo de 2021, dos primeiros investimentos direcionados ao corpo
estudantil da Unicamp.
Entre outras ações, o Patronos organizou um Hackathon voltado ao
desenvolvimento de soluções tecnológicas que ajudassem a combater os
efeitos socioeconômicos da pandemia e lançou um edital para ﬁnanciamento
de projetos e capacitação de equipes de organizações extracurriculares e de
extensão vinculadas à Unicamp. Essas ações foram acompanhadas de
perto pela Administração Central da Universidade e recebidas com
entusiasmo pelos diferentes segmentos da comunidade acadêmica.
Ao investir tempo e dinheiro em iniciativas que complementam e ampliam o
alcance das tradicionais atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Unicamp, os membros do Patronos fazem exatamente o que se espera
dos cidadãos formados por esta instituição: contribuem para o

Tom Zé,
reitor da Unicamp

desenvolvimento contínuo da sociedade, pavimentando o caminho para
que as novas gerações vivam em um mundo melhor.
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SOBRE O PATRONOS
MISSÃO
Apoiar a Comunidade da Unicamp para ser uma referência em
educação e formação de líderes, fomentando pesquisa, inovação
e empreendedorismo.

VISÃO
Que todas as boas ideias da Comunidade da Unicamp recebam o
apoio necessário para se desenvolverem e impactarem a
sociedade.
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NOSSOS PRINCÍPIOS

PERPETUIDADE

TRANSPARÊNCIA

INOVAÇÃO & IMPACTO

Construir um fundo sustentável e perene
para o contínuo apoio à Comunidade da
Unicamp, garantindo criação de valor no
longo prazo.

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

Valorizar ideias inovadoras que buscam
solucionar problemas reais.

DIVERSIDADE &
INTERDISCIPLINARIDADE

COLABORAÇÃO &
COMPROMETIMENTO

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

Construir uma comunidade unida,
formadora de líderes e comprometida
com o futuro do Brasil.
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COMO OPERAMOS

Prospecção de Doadores
Potenciais doadores são prospectados e
convidados a contribuir ﬁnanceiramente
com o Fundo

1

Avaliação de Resultados

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

Recursos investidos e impacto de projetos
são acompanhados pelo Fundo e
comunicados com máxima transparência
aos doadores e à comunidade

2

5

Geração de Recursos

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.

4

3

Rendimento dos investimentos se tornam
recursos disponibilizados para a
Comunidade da Unicamp enquanto o capital
principal é preservado
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2 NOSSAS
CONQUISTAS
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PRINCIPAIS MARCOS 2021

NASCE O FUNDO
FINALIZAMOS O
RECRUTAMENTO DE
PATRIMONIAL DE FATO!
PRIMEIRO GRANDE
EMBAIXADORES
Nossas cartas de intenção de
PROCESSO SELETIVO
Criamos um programa em que
doação começam a ser
14 novos membros foram
alunos são a nossa conexão com
convertidas em depósitos para
recrutados para acompanhar o
a Comunidade da Unicamp, para
começarem a render! Nesse
nosso rápido crescimento
trabalharmos sempre próximos
LANÇAMOS O
momento, tivemos nossa
PRIMEIRO EDITAL:
primeira reunião com Conselho
TRILHA
DE CARREIRAS
de Administração.
Começamos com um edital nãoHACKATHON PATRONOS
LANÇAMOS NOSSO
ﬁnanceiro de alto impacto, que
Em tempo recorde, organizamos
INSTAGRAM!
contribui para a transição dos
nosso primeiro edital de
Queremos estar presentes em
jovens ao mercado de trabalho.
inovação que focou em
uma diversidade de canais para
desenvolver soluções para
aumentar nosso alcance na
efeitos colaterais da pandemia
Comunidade da Unicamp!

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN
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PRINCIPAIS MARCOS 2021

SEGUNDO
PROCESSO SELETIVO
E não paramos de crescer!
Novos membros recrutados
para fortalecer nossa atuação
LANÇAMENTO DO EDITAL
DECOLA EXTRAS
Com foco no pilar Comunidade,
incentivamos iniciativas que
complementam a formação
acadêmica e aumentam seu
impacto. Tivemos inscrições de
mais de 40 extracurriculares!

JUL

SOMOS NOTÍCIA!
Saímos no Estadão como
referência de atuação, de
maneira independente, porém
com estreita parceria com a
Unicamp

#OrgulhoDeSerUnicamp
Lançamos nossa campanha para
que todos lembrem de porquê
estamos aqui:
temos orgulho da nossa
comunidade e queremos
retribuir a experiência que a
universidade proporcionou

AGO

SET

JUNTOS, VAMOS MAIS LONGE
Tivemos nosso primeiro
encontro presencial, que
permitiu nos conectar e nos
energizar para um ano de 2022
cheio de iniciativas!

DIA DE DOAR
Celebramos a data com uma
semana de eventos para
promover a cultura de doar no
nosso país.
Juntos, vamos mais longe

OUT

NOV

DEZ
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NOSSOS NÚMEROS

218

Doações (mil R$)
1508

doadores

1,6MM

1279

1555

1606

1338

880

em patrimônio

48

voluntários
2020

Jan-21

Abr-21

Jul-21

Out-21

Dez-21
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"Doar traz satisfação. O
mundo está dividido em duas
partes: a que pode doar e a
que precisa de doação. Fique
no lado de quem pode doar"
Andréa Wolﬀenbüttel, consultora
associada ao IDIS (Coalizão pelos
Fundos Patrimoniais ﬁlantrópicos)
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VALORIZANDO NOSSOS DOADORES
A oportunidade de doar para uma causa que você se identiﬁca é uma forma expressão
da nossa cidadania, de contribuir com a construção do lugar que queremos viver.
É nessa jornada sobre (re)conectar a comunidade da Unicamp ao redor de um propósito

CATEGORIAS DE DOADORES

maior e de criar uma fonte perpétua de recursos para nossa universidade é que criamos
Patrono Benemérito

Patrono Associado

uma visão inicial de comunicação e agradecimento aos grandes protagonistas dessa história:
nossos doadores.
Dessa forma estreitaremos os laços construídos com o Patronos e nos adaptaremos para
atender os diferentes perﬁs.

Patrono

Estamos em constante evolução, então aguarde um ano de 2022 cheio de novidades.

Protetor
Aliado
Amigo

“Eu sou doador porque reconheço o impacto que a Unicamp teve em minha
vida pessoal e proﬁssional e espero que sua educação de qualidade
continue transformando a sociedade brasileira.”
Rodolfo Alegre | Sales Director, Kley Hertz
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“

Eu sou doador porque minha passagem pela Unicamp foi marcante,
pelo aprendizado e pelas amizades que duram até hoje. A Unicamp tem
um papel muito importante na sociedade através do ensino e da
pesquisa de altos níveis, e do empreendedorismo dos seus alunos.
O Patronos é uma grande iniciativa para promover a participação
de ex-alunos com a universidade, aumentando o impacto na
Unicamp nas gerações futuras.

Mauro Atalla
Senior Vice President, Engineering & Technology
Collins Aerospace
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LANÇAMENTO DA
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Felipe Andrioli
●

Com os recebimentos dos aportes dos nossos doadores, estabelecemos uma
Política de Investimentos que deﬁne onde os recursos deverão ser

Equity Research - Verde Asset
Management (2015-2022)

●

Equity Research - CSHG (2007-2014)

alocados. Construímos nossa política focando na distribuição em diversos
ativos, entre títulos públicos, fundos de ações e fundos multimercados. Dessa
forma, equilibraremos riscos e retornos para garantir a perpetuidade do

Matheus Cavallari

fundo, ainda mais em momentos tão voláteis do mercado, como os que

●

Senior Advisor - World Bank (2016-2021)

estamos enfrentando atualmente.

●

Chief Economist - Claritas Investimentos
(2004-2011)

A Política de Investimentos do Patronos foi criada junto ao Comitê de
Investimentos, que conta com nomes, como Otaviano Canuto, economista
que foi diretor-executivo do FMI (Fundo Monetário Internacional) e vicepresidente do Banco Mundial, e Felipe Andrioli, sócio na Verde Asset

Otaviano Canuto
●

Management, além de Matheus Cavallari, que atuou como conselheiro sênior
no Banco Mundial.

Executive Director - World Bank (20162018)

●

Executive Director - IMF (2015-2016)
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APLICAÇÕES E RENDIMENTOS
A política deﬁnida pelo Comitê prevê a alocação do dinheiro em diferentes
classes de ativos.

NOSSA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Mínimo %

Meta %

Máximo %

Títulos públicos

15

45

70

Indexado inflação

10

30

45

Juros pré-fixados

5

15

25

sua totalidade em CDBs. O mês de Outubro, momento em que os recursos já

Gestores
Independentes

20

45

65

estavam investidos, foi marcado por grandes desaﬁos e bastante volatilidade no

Multimercados

15

30

40

Ações / ETF

5

15

25

Ativos líquidos

5

10

20

O ciclo de elaboração e aprovação da política foi um processo meticuloso que
envolveu uma ampla discussão do Comitê de Investimentos, com a aprovação ﬁnal
pelo nosso Conselho de Administração.
A aplicação dos recursos conforme a nossa Política iniciou-se a partir de Setembro,
portanto, ao longo do ano de 2021, os recursos ﬁcaram investidos quase em toda

mercado. As posições de bolsa do Fundo Patronos foram o principal ofensor à
nossa rentabilidade (com o IBOV performando -6.74% no mês).

Classes de ativos

Em Novembro, a combinação de um fechamento na curva de juros somada a um
baixo desempenho na bolsa levaram a um resultado negativo do fundo no mês. No
entanto, vimos essa tendência se inverter em dezembro, mês no qual superamos
tanto o CDI, quanto nossa meta de IPCA+4% a.a.
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APLICAÇÕES E RENDIMENTOS
A rentabilidade apresentada considera os números de saldo auditados do fundo, considerando a marcação a mercado nos títulos públicos (sendo
apresentados como se encontram em nossa plataforma de investimentos). Como o fundo tem um longo horizonte de investimento e está constantemente
crescendo com base nas novas doações, tais investimentos podem ser “held to maturity”, potencialmente levando a rendimentos maiores do que os
apresentados, dados os movimentos negativos nos ativos de renda ﬁxa em alguns meses.

NOSSOS RENDIMENTOS

CONTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO
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APLICAÇÕES E RENDIMENTOS
Nossa visão para o futuro…
Vemos um cenário de inﬂação alta ainda persistente no ano de 2022, com

Portanto, no longo prazo, acreditamos que nossa política de

uma taxa de juros mais elevada esperada para o país, persistindo até

investimentos tende a superar nossa meta estabelecida de IPCA+4%

meados de 2023, até que a inﬂação seja contida, ao passo que as expectativas

a.a. Isso ocorre, conforme descrito, por conta da abertura observada na

de crescimento econômico para o ano ainda parecem desaﬁadoras (com grande

curva de juros ao longo de 2021 e no início de 2022, o que nos permitiu

parte dos bancos indicando crescimento real abaixo de 1% para o PIB brasileiro

obter taxas nos títulos públicos atrelados à inflação maiores do que os

em 2022).

IPCA+4% esperados. Hoje, temos cerca de 43% do patrimônio investido em
títulos atrelados à inflação com uma taxa média de IPCA+4.80%.

Dessa maneira, observamos melhores taxas nos títulos públicos, nos
permitindo atingir nossa rentabilidade alvo dependendo menos de ativos
atrelados à bolsa, que costumam apresentar maior risco e volatilidade e
tendem a enfrentar mais diﬁculdades em performar em anos com baixo
crescimento econômico. Assim, os recursos do fundo estão sendo alocados
na porção superior da faixa para títulos públicos deﬁnida na nossa política,
enquanto os ativos de bolsa se encontram na porção inferior da faixa permitida
na política.
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3 NOSSA
EVOLUÇÃO
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INDEPENDÊNCIA E PARCERIA
Desde sua fundação, o Fundo Patronos alia autonomia na sua gestão e
uma estreita parceria com a Unicamp, mantendo-se livre para atuar de
acordo com seu próprio Estatuto, mas valorizando a conexão
transformadora entre o Fundo e a Universidade.
O Patronos consegue atuar como um projeto independente graças a uma
estrutura robusta enquanto associação sem ﬁns lucrativos, com Diretorias,
Conselho e Comitês bem estruturados. Estes contam com proﬁssionais
renomados nas diversas áreas, que ocupam posições em grandes
organizações como Itaú, QuintoAndar, Accenture, Goldman Sachs, Verde
Asset e PwC e dedicam seu tempo precioso para contribuir com nossa
causa. Inclusive contamos com a participação do atual reitor da Unicamp, o
Tom Zé, no Conselho de Administração. Além do reitor, temos uma forte
colaboração com a comunidade direta de alunos, através das organizações
estudantis e dos nossos embaixadores.
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CONSTRUINDO UMA MARCA FORTE
O logo do Fundo Patronos é inspirado na árvore de Copaíba e no
logo na Unicamp, simbolizando nosso compromisso com
crescimento e perpetuidade. Sua constituição agora permeia a
identidade visual de cada pilar de atuação.

Árvore de
Copaíba

+

Logo
UNICAMP

Três Frutos

Três Ramos

Base

Exatas, Humanas e

Os 3 Campi da

Raízes representam

Biológicas

Universidade:

solidez e inovação

Campinas, Piracicaba,
Inspiração em uma árvore de copaíba.
Crescimento e perpetuidade

Fruto da Copaíba

Limeira

Doações que se
convertem em
benefícios
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CONSTRUINDO UMA MARCA FORTE
Em todos nossos símbolos, mantemos os três frutos da árvore de Copaíba, reforçando
nosso foco de atuação: a capacidade de multiplicar benefícios.

Pilar Ciência

Pilar Inovação

Pilar Pessoas

Pilar Comunidade

Através do balão de fundo

O símbolo remete ao desenho

É representado por pessoas

O símbolo representa pessoas

redondo, uma vidraria muito

de uma lâmpada com ponto

que estão em constante

unindo suas mãos, assim

usado em laboratórios de

de interrogação que signiﬁca a

crescimento, evolução e

como o sinal positivo (+),

pesquisa, representamos a

busca por soluções

desenvolvimento.

representando o impacto na

ciência.

inovadoras.

comunidade.
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O PATRONOS DE CARA NOVA
Queremos que, ao pensar no futuro da educação, as pessoas pensem no Fundo
Patronos. É por isso que analisamos, criamos e implementamos novas iniciativas que
transformam a jornada daqueles que estão conosco.
Com a expansão das nossas operações, lançamos uma nova identidade visual e
reformulamos nosso website. Para quem precisa do apoio do Fundo Patronos,
redesenhamos nosso portal de editais e projetos para apresentar clareza de nossos
pilares e processos, bem como dos nossos editais. Para quem busca nos apoiar,
aprimoramos nosso portal de recebimento de contribuições, reduzindo o número de
campos e desenvolvendo novas integrações com nossos provedores de serviços de
pagamentos, alinhado com nossa estratégia de entregar uma experiência
conveniente e segura para todos nossos doadores.
E para toda nossa comunidade, nós evoluímos o design do website, para uma
navegação fluída, e remodelamos nossos formulários de contato para facilitar a
conexão com futuros doadores, voluntários, mentores e parceiros.
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CRESCIMENTO NAS REDES SOCIAIS
Instagram

Começamos a página do zero e hoje contamos com mais de
1,600 seguidores, sendo um dos canais principais de
comunicação com os nossos alunos

2,540

LinkedIn
1,050

Somos o fundo patrimonial brasileiro de maior crescimento
de seguidores e maior engajamento de 2021, com +1.500
seguidores em 1 ano (+150%)

1,330

0

YouTube
Lançamos nosso canal no YouTube, como forma de
compartilhar conteúdo dos nossos principais eventos e
aumentar nosso impacto na Comunidade. Contamos com
mais de 20 vídeos e 160 inscritos.
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3.1 PESSOAS
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CRESCIMENTO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração do Patronos tem papel fundamental no
nosso processo de tomada de decisões estratégicas e no monitoramento
do nosso desempenho. Durante o ano de 2021 foi dada maior estrutura a
Antonio Carlos
Meirelles

Carlos
Formigari

esse Conselho, trazendo 4 novos grandes nomes do mercado para compor o
grupo com conhecimentos e habilidades complementares. Em Maio, tivemos
a honra de receber entre nossos Conselheiros, o atual reitor da Unicamp,

Newton
Freire

Erica
Jannini

Cristhiane
Santos

Antônio Carlos Meirelles, conhecido como Tom Zé.
Sua chegada estreitou os nossos laços institucionais com a universidade.
Em Setembro, tivemos a adição de duas novas Conselheiras: Agnes

Agnes
Blanco

Rafael
Marchi

Blanco, Senior Director na Morrow Sodali, para a cadeira de Governança
e Compliance; e Cristhiane Santos, empreendedora e ex-gerente sênior
na L’Occitane, para a cadeira de Marketing. Durante o ano, tivemos 12
encontros mensais, nos quais o Conselho nos ajudou em atividades essenciais
para nossa Associação, como aprovação do orçamento anual, o tema e

2020

MAIO

SETEMBRO

formato do Hackathon COVID e a decisão das atividades contempladas por
apoio ﬁnanceiro no Decola Extras.
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“

A educação de qualidade tem um poder transformador na
sociedade. Para que nossos jovens possam ter cada vez mais
oportunidades, é preciso investir neles. Por isso, decidi investir
também meu tempo e experiência para ajuda o Fundo Patronos a
crescer.”

Agnes Blanco
Senior Director, Morrow Sodali
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CRIAÇÃO DO COMITÊ FISCAL
O trabalho do Comitê Fiscal é dar suporte às atividades relacionadas à integridade ética e
contábil do Fundo Patronos.
Dessa forma, cabe ao Comitê ﬁscalizar as práticas do Fundo e propor medidas que garantam
alinhamento à ética, transparência e qualidade na execução dos objetivos da associação, bem
como a adoção de políticas internas ou demais procedimentos que se alinhem a esses objetivos.
Além disso, o Comitê Fiscal deve também analisar e aprovar as demonstrações ﬁnanceiras do
Fundo Patronos, além de acompanhar, sempre que necessário, o trabalho da auditoria externa.
Para tal, trabalho com um trio altamente qualiﬁcado para criar nossas políticas e tomar as
decisões, garantindo a nossa integridade e transparência. Nesse ano, para fortalecer nossos
controles internos, criamos uma área de Riscos e Compliance voltada especiﬁcamente a
fortalecer nossos processos e entregar mais valor aos nossos doadores.

COMITÊ FISCAL
Marcelo
Orlando

Tainá Godoy,
Diretora de Riscos e
Compliance
Pedro
Fukui

Ana Paula
Betinelli
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“

Decidi ajudar o Patronos com o intuito de retornar um pouco para a
sociedade do que eu recebi do ensino público da Unicamp. Espero
ajudar quem precise em uma nova plataforma participativa."
Marcelo Orlando
Sócio na PwC Brasil
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3.2 CONEXÕES
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PROGRAMA DE ACELERAÇÃO SANTANDER

O Programa de Aceleração de Fundos Patrimoniais foi uma iniciativa
do Santander Private Banking que teve como intuito apoiar o
fortalecimento da captação de recursos dos fundos patrimoniais e, com
isso, promover o crescimento desses. Nós, do Fundo Patronos, tivemos a
honra de ser convidados para participar desse programa!
Foram 10 workshops virtuais, que contaram com sessões interativas
discutindo diversos temas de relacionados à captação de recursos, como
gestão de grandes doadores, recorrência e captação internacional.
Mais que conhecimento, o programa permitiu a conexão entre diferentes

“O Programa de Aceleração do Fundo Santander nos
entregou não só um conhecimento valioso de captação, mas
também a oportunidade de aprender com as experiências
de outros Fundos Patrimoniais. Signiﬁca muito para o Fundo
Patronos conhecer aliados em nossa jornada, já que somos
extremamente ambiciosos em nossa missão de transformar
a educação superior do Brasil.”
Gustavo Beltrami | Diretor de Marketing e
representante do Fundo Patronos no programa

fundos patrimoniais no Brasil, para trocarmos experiências e
aprendizados.
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SEMANA DE DOAR
Durante os dias dia 29 de novembro a 3 de dezembro promovemos nossa Semana
de Doar, totalmente online e gratuita. Realizamos três eventos com objetivo de
promovermos a cultura de doar, a transparência do nosso trabalho e dar a
oportunidade dos nossos doadores contribuírem com os nossos planos para 2022.
O grande ponto alto foi a mesa redonda sobre a importância de doar, na qual
contamos com a participação de Andrea Andrezo, presidente e co-fundadora da
Sempre FEA, endowment independente da comunidade da FEA USP, Andréa
Wolﬀenbüttel, consultora associada ao IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do
Investimento Social, e Túlio Prado, nosos presidente. A discussão foi mediada por
Adriana Fu, nossa diretora de Relações Institucionais, e vários aprendizados foram
compartilhados sobre quais estratégias usar para engajar mais pessoas em causas
ﬁlantrópicas e conselhos de como fazer sua iniciativa prosperar.
Se você perdeu essa oportunidade, você tem uma segunda chance de assistir no
nosso canal do Youtube! Não só este evento, como vários outros momentos
relevantes de 2021.

"Doar é uma oportunidade de transformar vidas, é um ato de amor que
faz muito bem para quem doa. Quem pegou o elevador e conseguiu
subir, tem que mandar o elevador de volta”
Andrea Andrezo, presidente e co-fundadora da Sempre FEA
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A COLABORAÇÃO E A AMPLIAÇÃO
DA CULTURA DE DOAR
Temos como foco principal apoiar a Comunidade da Unicamp e extrair todo seu potencial
para multiplicar o impacto na sociedade. Mas muito além disso, apoiamos o
desenvolvimento da educação no país. Portanto, acreditamos que devemos trabalhar
com outros atores e entidades nessa jornada, promovendo a cultura de retribuição
para além da Unicamp.
Por isso, nós do Patronos incentivamos e apoiamos a criação de outros fundos patrimoniais
"O RIO endowment não existiria se não fosse a

universitários, conhecidos também como endowments, ao redor do Brasil. Temos muito

ajuda do Patronos. Transformar a educação no

orgulho de contribuir com a história e manter a parceria com a Universidade de Brasília

Brasil sempre pareceu algo intangível e nossas
conversas ajudaram a colocar os pés no chão e
entender o passo a passo para construir um
fundo patrimonial do zero”
Bernardo Aquino, co-fundador do RIO
Endowment, que abrange UFF, UERJ,
CEFET e UNIRIO

(UNB), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ),
Universidade Federal de São Carlos (UFScar), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo (IFSP), dentre outros.
Além de contribuir com o surgimento de novos endowments, temos uma aliança de fundos
bem estabelecidos, como Sempre FEA, Instituto Reditus e Amigos da Poli para promovermos a
troca de experiência e apoio mútuo.
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PROGRAMA DE EMBAIXADORES
De modo a ﬁcarmos mais próximos da Comunidade para garantirmos o
máximo de impacto e abrangência, criamos o Programa de
Embaixadores, que recrutou 23 pessoas para serem a voz do Fundo
Patronos dentro da Unicamp e, em contrapartida, tiveram a oportunidade de
trabalhar com ideação dos nossos editais, participar de palestras, mesas
redondas e treinamentos exclusivos oferecidos por nós.
Mesmo com trabalho 100% remoto, conseguimos alcançar centenas de
pessoas de diferentes organizações, entre Centro Acadêmicos, Atléticas,
atividades de extensão e Empresas Juniores para conhecerem nosso
trabalho e também para que saibam contribuir e se beneﬁciar dos nossos
editais.
Além do grande alcance, conseguimos converter embaixadores em
voluntários, como resultado do comprometimento e da vontade de retribuir
ainda mais para a Unicamp!
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3.3 EXPANDINDO O
ECOSSISTEMA
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PARCERIAS: JUNTOS, VAMOS MAIS LONGE
Ao passo que as tecnologias avançam rapidamente e mudam nossos hábitos, o
mercado de trabalho também se reinventa e se adapta a este novo cenário. As
oportunidades se ampliam e trazem mudanças profundas quanto às proﬁssões
que ainda nem existem, a concorrência por empregos e a busca por pessoas
qualiﬁcadas. Frente a esse cenário, observamos a importância e a
necessidade de reinventar conexões e encontrar sinergias, para acharmos
respostas para essa nova conjuntura, juntos. Um foco de atuação do Fundo
Patronos é o contato de empresas com a Unicamp, criando conexões entre a
comunidade da Unicamp e empresas e encontrando sinergias para troca de
conhecimento, apoio e desenvolvimento.
"Nosso propósito é gerar impacto através do investimento em pessoas e
educação, e nosso foco tem sinergia com diversas outras organizações,
além da Unicamp, obviamente. Acredito que temos várias oportunidades de
parcerias nas quais todos saem ganhando - alunos, pesquisadores, empresas, a

Fernanda Gutiyama,
Gerente de Parcerias

Universidade e, principalmente, a sociedade em geral. As conexões que estamos
criando reforçam nosso lema: Juntos, vamos mais longe", ressalta Adriana Fu,
diretora de Relações Institucionais.
FUNDO PATRONOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

NOVOS CANAIS: BRAZIL FOUNDATION

De modo a ampliar nossos horizontes e atender uma demanda
crescente de doadores internacionais, escolhemos a Brazil Foundation
para criar um fundo designado nos EUA e, assim, permitir que
residentes do país possam contribuir com a nossa causa.
A Brazil Foundation foi fundada em 2000, em Nova Iorque, e em 18 anos
de existência já arrecadou mais de US$40 milhões e apoiou mais de 600
organizações sociais no Brasil. Com essa iniciativa pretendemos que
nossos apoiadores, com domicílio nos Estados Unidos, tenham acesso aos
incentivos fiscais de doação para endowments, já que tais benefícios hoje
não são providos pela lei brasileira. O Patronos recebeu sua primeira
doação em setembro de 2021 e hoje já conta com cerca de US$ 20 mil
dólares de contribuição através desse canal.

FUNDO PATRONOS | RELATÓRIO ANUAL 2021

4 NOSSO
IMPACTO
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NOSSA ATUAÇÃO
PILARES DE APOIO
Ciência

Inovação

Apoio à pesquisa de excelência como

Incentivo à criação de soluções inovadoras

instrument para o desenvolvimento

ao eempreendedorismo para solução de

conhecimento técnico-acadêmico oferecido pela Universidade e

socioeconômico, e à disseminação de

problemas reais da sociedade.

proporcionar uma alternativa de ﬁnanciamento dos projetos e

conhecimento para a popularização da

A estratégia principal é incentivar iniciativas que complementam o

oportunidades existentes neste ambiente.

ciência.

Nosso compromisso é apoiar projetos e pessoas da
comunidade da Unicamp de maneira reconhecidamente conﬁável e
justa, priorizando o impacto e a visão de um futuro melhor. Focamos
nossa atuação em quatro pilares: apoio à ciência e pesquisa, incentivo
à inovação, desenvolvimento de pessoas e conexão da comunidade,
fortalecendo a multi e interdisciplinaridade, grande diferencial da
Unicamp e do Patronos.
Apoiamos e unimos as mentes mais brilhantes para beneﬁciar a
sociedade reforçando nosso lema: Juntos, vamos mais longe.

Pessoas

Comunidade

Promoção de iniciativas para o

Fortalecimento da universidade por meio

desenvolvimento de cidadãos que

do foment às suas instituições e ações que

atuem de forma empática, diversa e

promovam integração,

colaborativa em prol de uma sociedade

multidisciplinaridade e impacto positive

mais justa e sustentável.

para a comunidade acadêmica e seu
entorno.
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NOSSA ATUAÇÃO
FOCO NA DIVERSIDADE,
INTERDISCIPLINARIDADE E IMPACTO REAL
Buscamos entregar experiências, vivências, conteúdos e
competências para os participantes, que complementam sua
formação acadêmica, privilegiando ambientes multi e
interdisciplinares de aprendizagem, com olhar para as demandas
mais urgentes da sociedade. Por isso, todos nossos editais têm
temáticas relacionadas a pelo menos um Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU. Dessa forma, formamos proﬁssionais mais
preparados, não só para mercado de trabalho, mas também para
contribuir ativamente com a sociedade.
Além disso, possuímos réguas de seleção dos participantes que
contam com critérios de inclusão que acessam aspectos relativos à
vulnerabilidade social, questões raciais, de gênero e de orientação
sexual. O principal objetivo é promover a participação e oferecer as
oportunidades das nossas iniciativas a grupos minoritários e socialmente
vulneráveis, que possuem historicamente acesso reduzido a
oportunidades.
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TRILHA DE CARREIRAS
Nosso primeiro edital já disse muito do nosso propósito: queremos
conectar a comunidade, oferecendo experiências que complementam
a formação acadêmica para que a transição da universidade para o
mercado de trabalho seja bem sucedida e o mais tranquila possível.
A mentoria é uma oportunidade que a universidade não oferece
em seu currículo acadêmico, e permite os participantes a trocar
experiências e aprender na prática.
Em parceria com a plataforma Learn to Fly, cujo foco é democratizar a
jornada de autodesenvolvimento, formamos 40 duplas a partir da
inteligência de combinação do nosso parceiro. Dessa forma,
garantimos que conectamos duplas de maneira mais assertiva para
aproveitarem o máximo dessa experiência.

“Acredito que a mentoria tenha sido chave para o meu processo
de admissão e ﬁco feliz em dizer que hoje sou estagiária em uma
das maiores empresas de bens de consumo do mundo, a P&G. É

40

duplas

6

oficinas e sessões
de mentoria

87%

de satisfação
nas oﬁcinas

um sonho estar lá e a mentoria foi essencial para eu conquistar
esse meu objetivo. Então o sentimento que ﬁca é de gratidão.”
Darah Soares Dias | Mentorada
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TRILHA DE CARREIRAS
SESSÕES DE MENTORIA
Autobiografia: Revisão da história de vida,
pontos fortes, fracos e aprendizados.
Carta ao futuro: Exercício de reflexão e
projeção de onde se quer chegar.
SWOT: Reconhecer e tirar vantagens de
forças, oportunidades, fraqueza e riscos.
SMART + Plano de ação: Estabelecer e
detalhar próximos objetivos e construção de
plano de ação.
Revisão de Progresso: Discussão e análises
sobre o progresso do plano traçado.

PALESTRAS

“Descreva com uma palavra a
sua experiência na Trilha”:

Currículo e entrevista
Preparação para apresentações: Pessoais e
em grupo.
Diversidade: Vieses inconscientes/
Gerenciamento de projetos
Managing up, feedback e conversas difíceis
Mesa redonda: Diferentes caminhos de
carreiras.

Progresso final: Revisão do progresso como
um todo, suas evoluções e aprendizados.
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TRILHA DE CARREIRAS
O conceito tradicional de educação está sendo repensado. A pandemia

Dado esse contexto e o sucesso da primeira edição, o Trilha de Carreiras

acelerou o conceito de aprendizado remoto, porém muitos outros

para 2022 será ampliado, para apoiar mais duplas no processo de

desaﬁos permeiam o tema, como o ensino de disciplinas para empregos

mentorias, e também irá trazer conteúdo e ferramentas para impactar

que nem existem atualmente. Cada vez mais, as gerações recentes estão

mais pessoas e contribuir ainda mais para formação de proﬁssionais.

valorizando formas alternativas de adquirir conhecimento,

Lançaremos uma websérie chamada "Um dia como…", para trazer

principalmente além das salas de aula, focando em aprendizado na

depoimentos sobre diferentes proﬁssões, além de conteúdo mensal

prática. Além disso, uma nova tendência é "aprender conforme

sobre mercado de trabalho, habilidades do futuro e carreira no geral.

demanda", ao invés de cursos de longa duração e o "lifelong learning",
que é estar constantemente investindo em conhecimento para
acompanhar as mudanças do mundo. Observou-se um crescimento de
+48% em buscar sobre aconselhamento de carreira, +47% em lifelong
learning, +56% em masterclass e +11% educação gratuita*

*Facebook IQ: Culture Rising: 2022 Trends Report FLAGSHIP REPORT
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HACKATHON PATRONOS
Muito além de um problema de saúde pública, a atual pandemia da

Cinco equipes que trabalharam 48 horas ininterruptas para idealizar,

COVID-19 envolve a busca de soluções para diversos desaﬁos, como a

desenvolver e apresentar soluções, com o auxílio de quase 50

violência doméstica, o ensino à distância, o combate à fome, o cuidado

mentores e desenvolvedores.

com a saúde mental, dentre outros. Problemas complexos pedem
ações integradas e times multidisciplinares para encontrarmos

Não foi fácil escolher a equipe vencedora que levaria R$5 mil reais

soluções bem-sucedidas, então nada melhor que um Hackathon,

como prêmio. Uma banca de cinco jurados selecionou três ﬁnalistas

não é mesmo?

e um vencedor ﬁnal, conforme os critérios de relevância e inovação
da solução, modelagem do negócio e sustentabilidade ﬁnanceira,

A dinâmica de um Hackathon consiste em uma mistura de “hack”

aplicação e escalabilidade da Solução, usabilidade e design.

(programar) e “marathon” (maratona). O Hackathon Patronos foi um
evento aberto para toda sociedade, com a participação em peso da
Unicamp - 50% dos presentes. Foi a primeira oportunidade que
muitos tiveram de trabalhar com a metodologia e abrir a cabeça
para o poder de times multidisciplinares para solução de

“Foi um mundo que o Patronos deixou a gente descobrir (...) Foi
algo indescritível”
Maria Eduarda em seu primeiro Hackathon

problemas.
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SOLUÇÕES FINALISTAS
1º Colocado: e-Vac
A Plataforma visa disseminar a vacinação, em especial no contexto
pandêmico. Nela, você passa a receber notiﬁcações sobre o período de
vacinação e informações da saúde, além de poder registrar e controlar
o histórico de vacinação.

2º Colocado: Levity

3º Colocado: Atlantis

Inteligência de gestão em saúde emocional e aumento da performance

A solução será responsável por conectar empresas e candidatos. Terá a

de indivíduos e equipes. Plataforma para avaliar, monitorar e predizer o

função de selecionar, recrutar e capacitar candidatos para que possam

nível de estresse do usuário e, então, sugeir insights personalizados de

preencher os requisitos necessários para vaga e facilitar o processo de

acordo com o nível de estresse laboral da pessoa.

contratação da empresa.
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HACKATHON PATRONOS

APOIADORES
Nossos apoiadores oferecerão suporte aos participantes e prêmios
exclusivos aos ganhadores!

PATROCINADORES
Nossos patrocinadores realizarão Processos Seletivos Exclusivos aos
participantes que se destacarem!
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A IMPORTÂNCIA DE INCENTIVAR ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
A Universidade Estadual de Campinas recentemente ganhou o título de
Melhor Universidade Empreendedora. Além disso, o ranking pontua as
Universidades participantes em outros cinco eixos: Extensão,
Infraestrutura, Internacionalização, Inovação e Capital Financeiro. A
Unicamp também ganhou destaque nas duas últimas categorias!
Nós, do Patronos, temos orgulho da nossa universidade e
incentivamos a perpetuidade e o crescimento desse ambiente
através do apoio às atividades de extensão, por meio do edital
Decola Extras. Ao longo de 2021, pudemos observar o valor de investir
nas atividades além do currículo acadêmico e como isso contribui para a
formação de pessoas que se destacam em suas áreas de conhecimento,
incentiva a inovação, além de colaborar para o prestígio da nossa
universidade, disseminando conhecimento além das fronteiras da
Universidade e transformando estudantes em líderes protagonistas.
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Apoiamos as iniciativas selecionadas com até R$ 25 mil reais, além de
oferecer uma série de Oﬁcinas de Capacitação, como práticas de
marketing digital, institucionalização de organizações, planejamento
ﬁnanceiro, prospecção de patrocínios e parcerias, estruturação de
processos seletivos de recursos humanos e ferramentas básicas de gestão
de projetos.
Como já imaginávamos, as inscrições para o edital foram um sucesso
absoluto! Ao todo, 34 projetos foram inscritos, atingindo um total de
mais de R$350 mil reais solicitados. A diversidade também foi um ponto
alto das inscrições: foram submetidos projetos de mais de 21 cursos
diferentes de toda a Unicamp (64% de inscritos da área de exatas, 30%
de humanas e 6% de biológicas). Conﬁra a seguir mais detalhes sobre as
iniciativas patrocinadas e apoiadas.

47

iniciativas
capacitadas

5

iniciativas
receberam apoio
ﬁnanceiro

6

oﬁcinas
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MENINAS SUPERCIENTISTAS
Valor do apoio: R$8.500
"A integração da dimensão de gênero nos processos de pesquisa e inovação
melhora a qualidade dos resultados obtidos"
Apesar dos benefícios, de acordo com o CNPq, as mulheres constituem 43,7%
dos pesquisadores cientíﬁcos no Brasil e ao nível mundial, esse valor desce para
30%, segundo a ONU. Quando falamos de cargos de liderança, menos de 10%
dos membros da Academia Brasileira de Ciências é mulher e apenas 21% dos
coordenadores de projetos temáticos da FAPESP pertence ao gênero feminino.
Para ajudar a mudar esse cenário, o Patronos apoia o Meninas
SuperCientistas, que consiste em um evento anual para alunas do ensino
fundamental II das redes pública e privada de ensino, com objetivo de
despertar o interesse pela ciência, sobretudo nas áreas STEM.

Fonte: Gender Summit, EAD PUCPR
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GRUPO MERCADO FINANCEIRO
Valor do apoio: R$3.000
"O analfabetismo ﬁnanceiro se combate com educação"
O analfabetismo ﬁnanceiro não é aferido apenas pelos elevados índices de
inadimplência e tem impactos maiores na vida das pessoas - problemas
ﬁnanceiros costumam levar à ansiedade, depressão, queda de rendimento no
trabalho, brigas familiares, divórcio e até suicídio.
A partir desse cenário, o GMF quer proporcionar a oportunidade aos jovens
e adultos de entrar em contato com temas relacionados à educação e saúde
ﬁnanceira, de maneira descomplicada, propondo a implementação para os
públicos mais vulneráveis, começando em diversas escolas públicas da
região de Campinas.

Fonte: Agência Senado
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CURSINHO ZILDA ARNS
Valor do apoio: R$5.800
De acordo com os dados do ENEM de 2020, 22,4% dos estudantes não
tinham acesso à internet, e 46% não tinham computador em casa, situação
que se agravou ainda mais com a pandemia.
Sabemos que a alta competitividade, as disparidades entre escolas públicas e
privadas, além das desigualdades sociais são barreiras que diﬁcultam o acesso
de muitos ao sonho da universidade. Por isso, queremos mudar essa realidade!
Apoiamos o curso pré-vestibular Zilda Arns, 100% gratuito, que atende 80
alunos anualmente com acesso a aulas, tutorias, monitorias, material
didático oferecido em parceria com a rede Poliedro e simulados, permitindo
que mais pessoas consigam perseguir seus estudos em universidades
públicas de ponta como a Unicamp.

Fonte: G1
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PROJETO BAJA SAE
Valor do apoio: R$5.700
Os participantes de atividades extracurriculares como o Baja SAE oferecem
a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de
aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho.
Essa aproximação maior entre desaﬁos reais e o setor acadêmico é fundamental
para que a produção de conhecimento possa gerar resultados mais efetivos que
realmente beneﬁciem a sociedade. O Patronos acredita nessa ﬁlosoﬁa e, por isso,
nos nossos editais, sempre investimos em reunir mentes brilhantes para resolver
problemas reais.
Nessa iniciativa, o objetivo ﬁnal do Projeto Jupiter, liderado por alunos da
Unicamp, é o desenvolvimento de uma tecnologia pioneira: a construção
de um veículo elétrico movido a célula de hidrogênio!
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“

Gostaria de agradecer o suporte dado ao Baja durante todo o processo
de oﬁcinas. O pessoal da equipe ﬁca cada vez mais animado com essa
ajuda externa e com o desenvolvimento do projeto. Muito graças ao
Patronos! Toda a ajuda realmente está fazendo muita diferença
para nós"
Victor Alcântara Oliveira
Capitão - Baja SAE Unicamp
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FESTIVAL DE ARTES
Valor do apoio: R$2.000
As artes em geral sempre tiveram papel fundamental na formação de pessoas e
da cultura de uma sociedade. E nesse ano em que celebramos o centenário da
Semana de Arte de 1922, o Patronos é um dos apoiadores do FEIA.
Ocorrendo ininterruptamente há 22 anos, o FEIA se caracteriza como um
evento de artes integradas que cria um espaço criativo e democrático de
exploração artística. Na edição de 2022, busca integrar formatos
tecnológicos e suas possibilidades, sendo 100% online.
Como forma de democratizar ainda mais o acesso à arte, além da gratuidade da
programação, a produção investiu em audiodescrição, para se aproximar do
público cego, de baixa visão, idosos e pessoas com transtorno do espectro
autista, e em LIBRAS para pessoas surdas e sinalizantes.

FUNDO
FUNDOPATRONOS
PATRONOS||RELATÓRIO
RELATÓRIOANUAL
ANUAL2021
2021
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

COMPÓSITOS

BIBCOM

E-RACING

Fundada em 2015, é uma equipe dedicada ao projeto,

Formado por proﬁssionais da universidade, a

Equipe de construção de carros elétricos de alta

simulação, manufatura e ensaios de estruturas e

Biblioteca Comunitária da Unicamp é destinada a

performance, com foco em tornar o Brasil referência

materiais compósitos de alto desempenho, formada

todas as faixas etárias dos membros da comunidade

em mobilidade elétrica global.

por alunos dos cursos das Engenharias Mecânica,

da UNICAMP.

Química e Elétrica.

ECOCAR

ANTARES

GRUPO DE ESTUDOS DE ROBÓTICA

Equipe multidisciplinar formada por alunos da

Extracurricular que desenvolve desde o planejamento

Objetivo principal é aprender, na prática, e compartilhar

Engenharia Mecânica que buscam soluções de

até as etapas ﬁnais de lançamento de foguetes de

conhecimentos de robótica, programação, eletrônica e

economia sustentável para o futuro da mobilidade.

categoria competitiva. Tem como foco difundir e

áreas aﬁns, por meio de projetos construídos para

divulgar o espaçomodelismo.

participar de eventos de competição, mostra de robôs e
divulgação do conhecimento.
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

SEMEC

CURSINHO PIRA BIXO

2 TONS

Semana acadêmica organizada pelos alunos de

Iniciativa comunitária, cujo objetivo é possibilitar o

Empresa Jr. com objetivo é democratizar a oferta de

Engenharia Mecânica, possui o objetivo de ser o

acesso gratuito a um curso pré-vestibular de

serviços nas áreas do design, audiovisual e demais

principal elo entre o mercado de trabalho e os alunos

qualidade dando aos jovens a possibilidade de seus

mídias, oferecendo ao cliente a solução para sua

da faculdade.

estudos em nível superior.

demanda, com qualidade e ótimo custo-benefício.

COLETIVO HÚMUS

COLETIVO LEILANE ASSUNÇÃO

COMESTAG

Com o objetivo de ajudar a nossa universidade, o meio

Com objetivo de criar uma rede de apoio que auxilie o

Grupo estudantil da Faculdade de Engenharia de

ambiente e a comunidade, o grupo tem como

ingresso de pessoas na pós-graduação, o grupo

Alimentos engajado na inserção dos alunos no

proposta a compostagem dos resíduos orgânicos

realiza ações no âmbito da ampliação e manutenção

mercado de trabalho. Atuam como elo entre alunos e

gerados dentro do campus.

das políticas de ações aﬁrmativas nos programas de

empresas, auxiliando na capacitação dos estudantes.

pós-graduação
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

URUBUS

COEF

AAAMEC

Fundada em 2002, tem como missão projetar e

A iniciativa tem como objetivo representar as

Associação Atlética da Engenharia Mecânica, cujo foco

construir uma aeronave, com foco em se tornar uma

mulheres membros de extracurriculares, tornando o

é incentivar a prática de esporte e fortalecer o senso

equipe de referência trazendo conhecimentos e

ambiente cada vez mais acolhedor e incentivando a

de pertencimento dos graduandos e pós-graduandos

experiências aos seus membros e comunidade.

participação de mais mulheres nas diferentes

da Engenharia Mecânica.

atividades de extensão.

AAKI

ENGENHEIRO SEM FRONTEIRAS

TRITONS

Associação atlética formada pelos alunos dos cursos

Primeiro fundado no Brasil, tem como objetivo o

Equipe de e-SportS que vem se destacando no cenário

de Engenharia de Produção e Manufatura,

desenvolvimento de projetos de desenvolvimento

universitário e atualmente conta com 5 modalidades:

responsável por incentivar a prática de esportes e

humano e sustentável através da engenharia em prol

CS, Valorant, League of Legends, Hearthstone e Free

integrar os alunos.

da comunidade.

Fire.
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

SÁBIA LARANJEIRA

SELO FÔLEGO

DCI-PROFIS

Projeto que realiza apresentações musicais didáticas

Um selo multimídia e independente, cujo objetivo é

Formado por ex-alunos do ProFIS, tem como objetivo

em escolas públicas, localizadas em regiões de

descobrir o novo som que vive dentro das

auxiliar o ProFIS nas atividades científicas e apoiar no

vulnerabilidade social, trazendo a inclusão da

universidades.

crescimento e desenvolvimento dos alunos.

MECATRON

PHOENIX

LAU

Empresa Júnior do curso de Engenharia de Controle e

Equipe de robótica com propósito de desenvolver as

Maior liga esportiva da universidade, abrangendo

Automação, cujo foco é formar protagonistas

habilidades de seus membros e aplicar os conceitos

outras 34 entidades, todas unidas pelo fomento ao

inspiradores, impactando a sociedade por meio de

na prática aprendidos na graduação, mantendo sua

esporte universitário.

projetos e soluções utilizando tecnologia.

paixão pela robótica e inovação através dos projetos

educação musical funcionais.

para competições nacionais e internacionais.
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

VISARTE

RAÍZES DO ESPORTE

ENERGY CLUB

Empresa Jr. com missão de apoiar produções de

O grupo tem como missão proporcionar o

O grupo tem foco exclusivo no desenvolvimento de

pequenos artistas e proporcionar um ambiente de

desenvolvimento humano e o acolhimento da

soluções em energia sustentável, promovendo os

contato prático com produção cultural para os

comunidade limeirense por meio do esporte. Para

impactos positivos em sustentabilidade e capacitando

estudantes do Instituto de Artes.

isso, oferece treinos e eventos gratuitos para crianças

tecnicamente seus membros para inovar.

e adolescentes.

CVU LIMEIRA

SEQ

CAM

Núcleo com objetivo de promover uma conexão entre

Semana Acadêmica da Engenharia Química, que

Centro Acadêmico Enedina Marques é responsável

a vontade e a ação social, criando oportunidades para

proporciona diversos conteúdos relacionados aos

por representar os alunos da Engenharia Mecânica e

pessoas atuarem em programas de voluntariado e

campos e áreas de atuação do proﬁssional,

promover o bem-estar da comunidade. Promove

projetos sociais da cidade, favorecendo a formação

complementando a formação dos estudantes. A SEQ é

eventos integrativos, discussões sobre assuntos da

humana e o desenvolvimento comunitário.

responsável pela integração entre alunos, empresas e

universidade e meios de capacitar os alunos.

outras instituições de ensino.
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OUTRAS INICIATIVAS
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

TERRAMAE/NEPAN

CAMPUS SUSTENTÁVEL

PROEEP

Referência base e a utilização dos recursos

Projeto com ambição de estabelecer um modelo de

O Projeto atua com o objetivo de expandir os

tecnológicos e audiovisuais que se destinam ao

gestão e eﬁciência energética que possa ser replicado

conhecimentos da Universidade para a comunidade

registro e documentação de pesquisas, influenciando

em outras instituições de ensino superior do Brasil e

externa, aproximando a produção científica e a

como se desenvolvem as atividades e métodos de

da América Latina.

realidade cotidiana.

ensino, pesquisa e extensão.

AICHE

AAAECA

Grupo de alunos unidos com o propósito de integrar

Associação atlética formada pelos alunos do curso de

conhecimentos e experiências dentro e fora da

Engenharia de Controle e Automação, responsável por

comunidade acadêmica.

incentivar a prática de esportes por meio da
organização de campeonato e incentivar o senso de
pertencimento.
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“

Achei a oﬁcina (de Marketing) muito inspiradora, anotei várias
frases que me motivaram e me deram ideias para as redes
sociais do meu grupo. Me fez repensar muito na qualidade ao
invés de quantidade!
Beatriz Gomes Mathilde
Comestag

“

A Iniciativa do Fundo Patrimonial Patronos em conceder capacitações
para as organizações estudantis da Unicamp foi de suma importância
não apenas para mim, mas sobretudo para o Raízes do Esporte. Por meio
desta experiência, além do ganho social obtido ao conhecer estudantes
de outros cursos e institutos, poderei agregar mais ao Raízes no sentido
de selecionar pessoas capacitadas e engajadas para agregarem ao
projeto
Vinicius Consentino
Raízes do Esporte
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PERSPECTIVAS 2022
Continuaremos nos movendo rápido para retornar valor para a Unicamp e a
sociedade, buscando atender com urgência ao desejo de retribuição de seus
doadores, voluntários e mentores.
Para extrair ao máximo o potencial da Unicamp, as iniciativas previstas para 2022
cobrirão todos os nossos quatro pilares de atuação: Ciência, Inovação, Pessoas e
Comunidade. Iremos realizar as segundas edições das iniciativas de sucesso do ano
passado, buscando aprimorar e aumentar o impacto dos editais Trilha de
Carreiras, Decola Extras e uma Hackathon voltada a soluções para os campi da
Universidade. Ao mesmo tempo, lançaremos dois novos editais, um voltado ao
apoio de projetos cientíﬁcos na forma de bolsas de verão para alunos de
graduação e outro que fomenta o empreendedorismo social, chamados Futuros
Cientistas e Jornada da Inovação, respectivamente. Nosso compromisso continuará a
ser o de apoiar projetos e pessoas da comunidade da Unicamp de maneira
reconhecidamente conﬁável e justa, priorizando o impacto e a visão de um
futuro melhor. Com este objetivo, foram estabelecidas metas de impacto,
excelência e abrangência das nossas iniciativas, que nos direcionam para a

Mathias Strauss
Diretor de Projetos &
Editais

ampliação do número de pessoas e projetos apoiados, oferecimento de conteúdos e
oportunidades da mais alta qualidade, e aumento do número de cursos atingidos.

Juntos, vamos mais longe!
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EDITAIS 2022

Ciência
Futuros Cientistas

Inovação
Campus Ativo

Pessoas
Trilha de Carreiras

Comunidade
Decola extras

Jornada da Inovação
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PERSPECTIVAS 2022
Metas 2021-2023

ESTRATÉGIA DE AÇÕES PATRONOS

Missão Patronos

1

Captar R$4 milhões permitindo aportar
R$110 mil diretamente em projetos, impactando
2.500 alunos nos próximos 3 anos

Ser o fundo Patrimonial de maior impacto no Brasil, tendo a
Unicamp como seu principal canal, e referência global através
do apoio à educação e inovação.

2

CRIAR DESIGN P
FALAR DA NOSS
MISSAO E META
Construir sua marca na comunidade da Unicamp,
LONGO PRAZO E
chegando a 500 doadores e atingindo 4.000 QUOTE
seguidores
no Linkedin e 3.500 no Instagram

3

Ser reconhecido como uma organização de alto
desempenho, atingindo NPS 65 (base 51) e com mais de
60% (base 30%) afirmando que fariam nova doação.
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5 TRANSPARÊNCIA
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PARECER DA AUDITORIA FISCAL
OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Fundo Patrimonial
Patronos (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit, do superávit
abrangente, das mutações do patrimônio social e dos ﬂuxos de caixa para o
exercício ﬁndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
ﬁnanceira da Associação Fundo Patrimonial Patronos em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa
para o exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas deﬁnidas no
Pronunciamento Técnico CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas, incluindo as disposições contidas na ITG 2002 – “Entidades Sem
Finalidade de Lucros”.
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Balanço patrimonial (em reais)

Ativo

Passivo e patrimônio social
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Demonstrações do superávit (em reais)

Para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021

Superávit abrangente para os exercício ﬁndo em
31 de dezembro de 2021
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Demonstrações das mutações do patrimônio social (em reais)
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Demonstrações dos ﬂuxos de Caixa (em reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS
Da administração às demonstrações contábeis
para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021

foram tomadas e os principais assuntos que estão sob monitoramento constantes estão listados a
seguir:
•

O modelo de trabalho voluntário 100% home oﬃce, desde sua fundacção;

•

Maior controle de despesas em geral;

Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos
da COVID-19 em sua atividade, até o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a OSC
(organizacç̃o de sociedade civil), concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem

1. Contexto operacional

signiﬁcativamente a sua situação patrimonial e ﬁnanceira em relação as suas demonstrações

A Associação Fundo Patrimonial Patronos (“Associação”), foi fundada em 30 de novembro de 2020,

contábeis.

constituída sob a forma de associação, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sob no
40.418.520/0001-33, de caráter assistencial, cultural, cientíﬁco e de promocç̃o de direitos, de ﬁns

2. Base de preparação

não econômicos, Organização Não Governamental Sem Fins Lucrativos, com sede e foro à Avenida

a) Declaração de conformidade com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

Julio Diniz no257, na cidade de Campinas/SP e com duração indeterminada.

(CPC)

A Associação tem como objetivo a promoção, de forma complementar e gratuita, da educação,

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas

bem como o desenvolvimento humano e técnico da comunidade da Universidade Estadual de

contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas deﬁnidas na Normas Brasileiras

Campinas (Unicamp) atuando nas áreas de assistência social, cultura, esporte, inovacç̃o social,

de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-TG-1000 (R1) – Contabilidade para

dentre outras, de modo a colaborar para a formação de proﬁssionais com elevada qualiﬁcação e

Pequenas e Médias Empresas (CPC-PME) incluindo as disposições contidas na ITG 2002 –

conscientes de suas responsabilidades como proﬁssionais e cidadãos, capazes de contribuir com o

“Entidades Sem Finalidade de Lucros, ambas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

desenvolvimento econômico e social do país.

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria em reunião realizada 27 de abril de

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por

2022.

determinados instrumentos ﬁnanceiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das

1.1. Impactos da COVID-19

contraprestações pagas em troca de ativos.

A Associação Fundo Patrimonial Patronos avalia constantemente o impacto do COVID-19 nas

c) Moeda funcional e moeda de apresentaão

atividades, buscando implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos da pandemia.

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade

Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações contábeis, as seguintes medidas

estão apresentadas em reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.
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d) Uso de estimativas e julgamentos

b) Trabalho voluntário

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Associação sem Finalidade de Lucro, a

Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas

Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de

contábeis e valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem

13 órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os

divergir dessas estimativas.

montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.
A Associação registrou as receitas e despesas com trabalhos voluntários conforme demonstrado

3. Principais políticas contábeis

na Nota Explicativa n° 12.

As políticas contábeis, descritas em detalhes a seguir, têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

4. Caixa e equivalentes de caixa

a) Ativos ﬁnanceiros

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações ﬁnanceiras de liquidez

Caixa e equivalente de caixa

imediata (sem restrições).

Compreendem os saldos de caixa e aplicações ﬁnanceiras. As aplicações ﬁnanceiras estão

Essas aplicações ﬁnanceiras estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos

demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do

até a data de encerramento dos exercícios, possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não

exercício, possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos ﬁxados para seu

possuem prazos ﬁxados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, estão sujeitas a

resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um risco insigniﬁcante de

um risco insigniﬁcante de mudança de valor:

mudança de valor. O cálculo do valor justo das aplicações ﬁnanceiras, quando aplicável, é
Dez/ 2021

efetuado levando em consideração as cotações de mercado ou informações de mercado que
possibilitem tal cálculo.

Bancos

Contas a receber de subvenções, convênios e parcerias

Aplicações de liquidez imediata

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal das doações, que representam esses

Total

32.271,06
(i)

1.213. 884,23
1.246.155 ,29

créditos.
Receitas e despesas ﬁnanceiras

(i) A taxa de remuneração refere-se a 90% a 100% do CDI referente ao exercício findo em 31 de

As receitas ﬁnanceiras abrangem receitas sobre aplicações CDB. A receita de juros é reconhecida

dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de aplicação financeira corresponde ao

no resultado por meio do método de juros efetivos.

montante de R$1.213.884,23. Essas aplicações têm como objetivo a utilização específicas em

As despesas ﬁnanceiras abrangem despesas com taxas e despesas bancárias e descontos

projetos determinados através de subvenções governamentais e entidades sem fins lucrativos, não

concedidos

podendo ser utilizado para outros fins.
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5. Contingências

A Associação estima que, caso tivesse desembolsado caixa para a obtenção desses trabalhos e

Com base na análise da opinião dos seus advogados, a Administração entendeu que não há

serviços voluntários, teria desembolsado aproximadamente R$ 632.466 durante o exercício de

processos em curso com probabilidade de perda provável e possíveis para o exercício ﬁndo em 31

2021, conforme demonstrado a seguir:

de dezembro de 2021.

202 1

6. Patrimônio social
O patrimônio social é representado pelos superávits e/ou diminuídos pelos déﬁcits apurados
anualmente desde a sua fundação, sem correção monetária, conforme legislação em vigor.

Voluntários

168 .785,66

Diretores

449 .080,52

Conselheiros

14.600,65

Total da receita líquida

632.466,83

Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção
de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu

8. Despesas gerais e administrativas

patrimônio e de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit. Desta forma, o

202 1

superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.
Prestação de s erviços
Prêmios em eventos

7. Receita líquida

Trabalho voluntário (ii)
Total da receita líquida

11.000,00

Brindes e ofertas

202 1
Receitas próprias (i)

2.035,00

1.260.640,49
632.446,83
1.893.107,32

(i) Refere-se a doações de pessoas físicas e jurídicas.
(ii) Os trabalhos e serviços voluntários obtidos, que não geraram desembolsos de caixa para a

456,14

Publicidade e propaganda

7.019,02

Despesas com eventos

1.500 ,00

Aluguéis

1.422,00

Trabalho Voluntário - Nota 8 (II)

632.466,83

Total

655.898,99

Para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, as prestações de serviços de auditoria foram
fornecidas pela Grant Thornton Auditorias e Consultoria Ltdaa título de gratuidade.

Associação, referem-se aos honorários de conselheiros e membros dos comitês, remuneração da
diretoria e dos demais voluntários da Associação. Vale ressaltar que a monetização dos valores foi
feita considerando o total de horas doadas por cada voluntário, diretor e conselheiro.
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9. Resultado ﬁnanceiro
202 1

Despesas financeiras

(486,11)

Juros recebido por aplicações

9.433,07

Total

8.946.96

11. Instrumentos ﬁnanceiros e gerenciamento de riscos
Os valores contábeis referentes aos instrumentos ﬁnanceiros constantes no balanço patrimonial
consistem basicamente em caixa e equivalente de caixa e aplicações ﬁnanceiras (conforme Notas
Explicativas nos 4 e 5). A Associação não possui empréstimos com terceiros.
Risco de crédito
O risco de crédito é administrado pela Associação. O risco de crédito decorre de Caixa e
Equivalentes e Aplicações em instituições ﬁnanceiras. Para as instituições ﬁnanceiras, são aceitos
somente títulos de entidades de primeira linha no mercado.
Risco de liquidez
A previsão de ﬂuxo de caixa é realizada pela Associação e monitorada pela diretoria do Associação
Fundo Patrimonial Patronos, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Associação para assegurar que ele tenha caixa suﬁciente para atender às necessidades
operacionais.
A Associação investe seus recursos em aplicações ﬁnanceiras, escolhendo instrumentos com
vencimentos apropriados ou liquidez suﬁciente para fornecer margem segura conforme
determinado pelas previsões acima mencionadas.
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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 Unicamp.

Assembleia
Geral
Associados

• Assembleia geral: Fórum
democrático para decisões
estratégicas e eleição dos cargos
importantes da Associação.
Participantes: Doadores com direito
a voto e fundadores.
• Conselho de Administração:
Conselho voltado para a gestão da
Associaçã̃o. Participantes: Até 10
associados eleitos com no máximo
1/3 de membros da Unicamp (em
construção).
• Comitê ﬁscal: Comitê ﬁnanceiro e
contábil que garante a integridade e
transparência da Associação.
Participantes: 3 Proﬁssionais com
experiência em gestão.

• Diretoria executiva: Voluntários
responsáveis pela operacç̃o geral do
Patronos. Participantes: 6 diretores
eleitos + voluntários.
• 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.

Comitê
Fiscal

Conselho
Administração

Diretoria
Executiva

Comitê
Investimentos
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NOSSA DIRETORIA EXECUTIVA PARA 2022

Tulio Prado
Presidente

Adriana Fu
Relações Institucionais

Tainá Godoy
Riscos e Compliance

Matheus Gomes
PMO

Mathias Strauss
Editais e Projetos

Gustavo Beltrami
Marketing

Robert Awerianow
Investimentos

Gabriel Simões
Captação

Rafael Une
Operações
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NOSSOS VOLUNTÁRIOS
Captação

Editais e Projetos

Marketing

Felipe Lima Nascimento
Fernando Ferreira Batista
Gabriel Neves de Oliveira
Guilherme Ferreira Maximo
Lucas Meirelles
Luccas Fernando de Farias
Olivia Ramos Polli
Pedro Felipe Batista Silva
Victor Shih Liu
Vitor André Teixeira

Alexandre Almeida
Bruna Kazumi Ido
Bruno Lourenço
Felipe Barbosa de Souza
Gabriela Filipini Ferreira
Guilherme dos Santos Oliveira
Kleber Eduardo Vicente dos Santos
Larissa Nigro
Laura de Lima Lourenço
Maria Júlia de Lima Silva
Matheus Leone Borges

Arthur Massao Shirata
Bianca Pasquotto Batista
Dara Signoreti de Freitas
Guilherme Henrique dos Santos
Guilherme Honorio
Leticia Carvalho Loyola
Rebeca Guides
Tílio Júnior Machado Marigo
Vitor Rehder
Waldomiro Sartori

Relações Institucionais

Andreza Tiemi Nago
Carolina Filipini Ferreira
Guilherme de Souza Prado
Letícia Soares Santos
Marina Santana Mori da Silva
Matheus Zamboni da Silva
Murillo Cerqueira Tito Rocha
Nathália Almeida Ricchi
Sarah Stefany Maia dos Santos
Thiago da Silva Brito

PMO

Caio Vinicius Santos Souza

Compliance

Beatriz Polito Chiozzini
Allan Reis Damaceno
Wendel Farley Alves Ferreira

Investimentos
João Claudio Custodio Pregnolato
André Goto
Atualizado em dezembro de 2021

Ana Carolina Sant'Anna Zucchetti
Fernanda Gutiyama
Gabriela Moreira Conforti Vaz
Julia Monteiro
Raissa Segall

Operações
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JUNTE-SE A NÓS
Linkedin.com/company/fundo-patronos
Patronos.org
contato@patronos.org
instagram.com/fundopatronos/
youtube.com/c/FundoPatronos

