ENDOWMENT
FUNDOS PATRIMONIAIS

QUEM SOMOS
Um escritório de advocacia com
mais de 20 anos de experiência
comprovada em projetos
socioambientais de empresas e
Terceiro Setor, o que nos possibilita
oferecer alto grau de especialização
profissional e geração de resultados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Projetos socioambientais de empresas;
Organizações do Terceiro Setor;
Organizações Internacionais;
Organizações Financiadoras;
Organizações Religiosas;
Negócios de Impacto Social.

FOCOS DE AÇÃO
Estruturação jurídica e potencialização de
ações socioambientais ligadas a empresas;
Assessoria jurídica em todas as áreas do
Direito para organizações do Terceiro Setor.

ENDOWMENT
São Fundos Patrimoniais que têm por objetivo arrecadar, gerir e
destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para
programas, projetos e demais finalidades de interesse público.
A ideia central dos Endowments é assegurar a perenidade no
financiamento dos projetos que motivaram as doações, já que
somente a rentabilidade dos recursos doados para compor o
ativo principal será utilizada para custeá-los. Deste modo, os
recursos doados sempre estarão sendo reinvestidos para garantir
que haja capital suficiente para a continuidade da iniciativa,
perpetuando-se ideias e protegendo legado de vida.

RESULTADOS GERADOS

PÚBLICO ALVO

Perpetuação de ideias;

Investidores sociais;

Proteção de legado de vida;

Family Offices;

Financiamento de projetos de
interesse público;

Organizações do Terceiro Setor;

Investimento social privado com foco
específico, potencializando resultados;

Empresas Gestoras de
Fundos de Investimento.

Instituições de Origem Empresarial;

Redução de custos nas doações,
através do uso de renúncias fiscais;
Apoio a projetos internacionais;
Segurança jurídica para
investidores sociais;
Possibilidade de desoneração tributária
nas doações.

O QUE DESENVOLVEMOS
Construção da governança institucional;
Elaboração de estatuto e normas internas;
Construção de políticas para apoio a projetos próprios e/ou de terceiros;
Enquadramento para formação do ativo mediante renúncias fiscais;
Preparação para fruição de desonerações tributárias.
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