
Fundo Patrimonial - Agência do Bem
A Agência do Bem, na vanguarda do setor social brasileiro, anuncia a abertura do seu

Fundo Patrimonial. A constituição do seu Fundo Patrimonial é um passo decisivo para

viabilizar a sustentabilidade de longo prazo da organização, protegida das flutuações e

imprevisibilidades do mercado, permitindo que faça, de fato, o bem para sempre

Os instituidores do Fundo Patrimonial da Agência do Bem compõem um grupo especial de

pessoas, de entidades e de empresas socialmente responsáveis cujas sementes plantadas

no presente produzirão frutos perenes, por muitas e muitas gerações.

O que é um Fundo Patrimonial?
Um Fundo Patrimonial constitui-se em uma reserva financeira, administrada por uma asset,

corretora de investimentos, que faz aplicações diversificadas, disponibilizando um único

resgate anual, da parte referente aos lucros da aplicação. O valor principal do fundo fica

sempre preservado. Observando-se este princípio, é possível garantir que, uma vez

constituído, o fundo nunca irá acabar.



O princípio central de um fundo patrimonial é garantir a perenidade da doação realizada, um

recurso que nunca irá se esgotar, ainda que anualmente uma pequena parcela dos seus

lucros possa ser utilizada para a manutenção dos projetos institucionais.

O lapso desta cultura em nosso país tem se mostrado um obstáculo de difícil superação.

Portanto, aquelas pessoas, entidades ou empresas que aportam no fundo patrimonial

demonstram, além de generosidade e responsabilidade social, um profundo senso de visão

estratégica de longo prazo na vanguarda da sustentabilidade e do investimento social

privado no Brasil.

Impactos sociais comprovados
O trabalho social da Agência do Bem demonstra resultados extremamente positivos,

comprovados por rigorosos processos de monitoramento e avaliação. A instituição dispõe

de moderno instrumental para medição de impacto, com forte base tecnológica, aplicado

regularmente.
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Movimento Global
A constituição do Fundo Patrimonial da Agência do Bem está alinhada a um movimento

global, com recente reflexo também no Brasil, em que a filantropia ganha papel de destaque

na destinação dos investimentos de fundos pessoais, familiares e corporativos.

O maior exemplo é o The Giving Pledge, iniciativa criada em 2010, por Bill Gates e Warren

Buffett, que incentiva investidores em todo o mundo a contribuir com uma parte significativa

de sua riqueza para causas sociais.

Para seus idealizadores, as doações são um compromisso moral. E já existem brasileiros

se engajando e seguindo a proposta em apoio à relevantes organizações sociais em nosso

país. Em países mais desenvolvidos, a constituição de um fundo patrimonial é uma prática

comum. As maiores universidades do mundo, bem como as grandes ONGs internacionais,

dispõe dessa reserva financeira para poder assegurar a sua sustentabilidade de longo



prazo, precavendo -se de possíveis oscilações políticas e perdas inflacionárias que afetem

direta ou indiretamente as suas atividades.

Governança e solidez
O desafio de manter a perenidade do fundo fez a Agência do Bem estruturar um sólido
programa de governança sobre quatro pilares:



Fundos temáticos:
Em apoio e complemento ao Fundo Patrimonial principal, doadores e parceiros podem, ao
realizar seu aporte, sugerir a constituição de fundos temáticos específicos de caráter
Familiar, Corporativo ou Comunitário.

Significa que a Agência do Bem oferecerá toda a estrutura e expertise em gestão de fundos

sociais para criar e manter fundos dedicados a causas, populações ou territórios de

interesse do instituidor.

Periodicamente, serão organizados editais de apoio e concursos de projetos para destinar

os rendimentos destes fundos a iniciativas comprometidas especificamente com a causa

escolhida. Seus instituidores serão protagonistas do processo, participando,

voluntariamente, das atividades de seleção e supervisão dos projetos apoiados pelos

recursos do fundo

Doe, participe.
A melhor herança que você pode deixar é a sua contribuição efetiva e perene para a

construção de um país melhor e de um mundo mais feliz.

www.agenciadobem.org.br

contato@agenciadobem.org.br

http://www.agenciadobem.org.br

