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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
A Missão da Fundação Rotária do Rotary International é capacitar os rotarianos para
que possam promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio de apoio a
iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza.
O ano rotário de 2012-13 foi o último ano do piloto de três anos do Plano Visão de
Futuro. O plano foi desenvolvido para simplificar o processo de outorga de subsídios
para assegurar que a Fundação apoie projetos sustentáveis e de alto impacto nas seis
áreas de enfoque do Rotary, que são:
Paz e prevenção/resolução de conflitos

Prevenção e tratamento de doenças

Recursos hídricos e saneamento

Saúde materno-infantil

Educação básica e alfabetização

Desenvolvimento econômico e comunitário
Este novo modelo de subsídios irá garantir o sucesso da entidade em seu segundo
século, ao refletir as expectativas e interesses de rotarianos do mundo inteiro e
permitir à Fundação causar um impacto mais permanente e visível através de seu
belo trabalho. Os subsídios do Rotary rendem benefícios imediatos e de longo prazo
através de um processo de outorga simples, que se divide em Subsídios Distritais e
Subsídios Globais. Visite o site Meu Rotary para informações sobre contribuições
em honra ao doador em apoio à nova estrutura de subsídios e áreas de enforque.
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O FUNDO DE DOTAÇÃO
O Fundo de Dotação1 foi estabelecido em 1982 com o intuito de garantir o futuro da
Fundação por intermédio de um fluxo contínuo de renda que atendesse à crescente
demanda pelos programas da entidade. As contribuições a este fundo ficam
investidas, e como determinado pelo Conselho de Curadores, somente parte da renda
é disponibilizada para uso.
Doações ao Fundo de Dotação capacitam os rotarianos e amigos do Rotary a atingir
seus objetivos local e globalmente. A meta é que este fundo tenha no mínimo um
bilhão de dólares até 20172.

FUNDOS EM HONRA AO DOADOR
Os doadores que quiserem deixar um legado devem contribuir US$25.000 ou
mais para abrir um fundo em seu nome ou em nome de outra pessoa. Todas as
contribuições são agrupadas para fins de investimento, mas a contabilidade é feita
separadamente para cada fundo em nome do doador, o qual é informado anualmente
sobre o desempenho do fundo. O doador recebe um certificado personalizado do
Chair do Conselho de Curadores quando o fundo é aberto.
Até 30 de junho de 2013 havia 1.009 fundos dentro do Fundo de Dotação,
representando 32 países e totalizando US$150,1 milhões. Em 2012-13, 105 novos
fundos foram abertos, totalizando US$9,7 milhões.
FUNDOS ABERTOS EM 2012-13
POR PAÍS

FUNDOS ABERTOS EM 2012-13 POR
DESIGNAÇÃO DE EMPREGO

País

Novos fundos

Índia

36

SHARE

60

EUA

27

Centros Rotary pela Paz

32

Japão

19

Subsídios Globais

7

Taiwan

13

Fundo Mundial

6

Nigéria

6

Coreia

3

Canadá

1

1
2

Designação

Novos fundos

E
 m janeiro de 2013, a Fundação Rotária alterou o nome de Fundo Permanente para Fundo de Dotação.
A Fundação Rotária alterou de 2025 para 2017 o ano em que o Fundo de Dotação deve ter $1 bilhão.
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INVESTIMENTOS DO
FUNDO DE DOTAÇÃO
OBJETIVO DO INVESTIMENTO
A Fundação investe o ativo do Fundo de Dotação para, com o crescimento da
carteira de investimentos, financiar os programas atuais e futuros. A meta principal
é incrementar o ativo principal em proporção maior do que a da inflação, para
preservar o poder de compra real do fundo. O fundo é investido em uma carteira de
investimentos diversificada, prevista para gerar um nível de rendimento anual no
mínimo igual à taxa de inflação mais o montante para desembolso de fundos dentro
do Fundo de Dotação. Isso não acarreta grandes riscos.
O Conselho de Curadores criou a seguinte estratégia de alocação para atender à meta
de longo prazo do Fundo.
META DE ALOCAÇÃO DO FUNDO DE DOTAÇÃO
Ativos
Hedging
contra
inflação
10%
Ações
privadas
13%
Mercado
imobiliário
7%
Alocação
global
18%

Papéis dos EUA
9%
Papéis
internacionais
8%
Alocação
global
18%
Fundos Hedge
7%
Fundos de
renda fixa
10%

Meta de alocação do Fundo de Dotação até 30 de junho de 2013

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Conselho de Curadores — Os curadores da Fundação Rotária são responsáveis pela
administração e controle da política de investimentos da Fundação, incluindo seus
objetivos e estratégia de alocação de ativos.
Comissão de Investimentos — Esta comissão avalia e monitora os resultados de
investimentos, faz recomendações quanto à política de investimentos, contratação e
demissão de gerentes de investimentos, e presta consultoria aos curadores em vários
assuntos, incluindo o Fundo de Dotação.
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Gerentes de Investimentos — Profissionais e empresas externos qualificados que
investem os ativos da Fundação de acordo com a política da entidade.
Consultor de investimentos — Desenvolve e recomenda estratégias de distribuição
de ativos, monitora a performance dos investimentos e dá suporte à Comissão de
Investimentos e aos funcionários.
Staff de investimentos — Estes funcionários cuidam das operações diárias e
verificam se a política de investimentos está sendo seguida.

PERFORMANCE
Durante o ano fiscal 2012-13, a maioria dos mercados financeiros avançou com a
melhoria da economia global, levando a grandes aumentos no mercado de capitais.
O Fundo de Dotação seguiu a tendência do mercado, gerando um retorno de 10,6%.
Desde 2008-09, o Fundo de Dotação registrou um retorno de 46%, ou seja, cerca de
9.9% ao ano, recuperando todas as perdas sofridas em decorrência da recessão.
O retorno de investimento, fora as taxas, para cada ano fiscal desde 1994 aparece
abaixo. O retorno anual durante o período foi 6,6%.
RETORNO DE INVESTIMENTO
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Retorno anual em 20 anos do Fundo de Dotação
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DESEMBOLSO DO
FUNDO
NORMA DE DESEMBOLSO
Em 2011, o Conselho de Curadores da Fundação implementou uma política de
gastos baseada no valor de mercado de cada fundo em honra do doador dentro
do Fundo de Dotação. Se o valor de mercado destes fundos exceder os valores
acumulados de doações (“no azul”), então o fundo registrou gasto. Se o valor de
mercado do fundo estiver abaixo dos valores acumulados de doações (“no vermelho”),
então não ocorreram gastos. A taxa de gastos foi a mesma em todos os fundos que
registraram gastos.
Antes do ano fiscal de 2011, o gasto anual do Fundo de Dotação era determinado
pelo valor de mercado do fundo como um todo, sendo superior ao valor da doação
acumulada.

TAXA DE GASTOS
Todos os anos os curadores revisam a taxa de gastos para assegurar que o capital
do Fundo de Dotação aumente com o passar do tempo e o dispêndio anual não
exceda a expectativa da taxa de retorno a longo prazo, subtraída a taxa de inflação
esperada. Para 2012-13 foi aprovado um índice de gastos de 4,5%, sendo 2,75%
para financiamento de programas, 0,75% para operações de programas e 1,0% para
captação de recursos e gastos gerais e administrativos para todos os fundos de
dotação que estão no azul.
EVOLUÇÃO DA TAXA DE GASTOS DO FUNDO DE DOTAÇÃO3
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1995-2000
Programas

2000-03
Cap. rec.

2003-04

2004-07

Operações de pgm.

2007-08

2008-09
Taxas de invest.

2009-10

2010-11

Adm. geral

3

Antes de 1995, somente os dividendos e juros eram sacados e utilizados em programas.
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2011-12

2012-13

Cap. rec. e adm. geral

RENDIMENTO PARA DESEMBOLSO
Todo ano, o Fundo de Dotação faz uma distribuição para programas e despesas no valor
do rendimento para desembolso aprovado pelo Conselho de Curadores.
Como visto no gráfico acima, com exceção de bolsas de estudo previamente
confirmadas, não houve desembolso nos anos fiscais de 2004, 2009 e 2010, uma vez
que o valor de mercado do Fundo de Dotação estava abaixo dos seus valores acumulados
de doações. Em 2011, os gastos se reiniciaram sob as novas normas de desembolso
mencionadas acima. Os rendimentos para desembolso do ano fiscal de 2013 totalizaram
US$8,5 milhões, dos quais US$6,6 milhões foram usados em programas (US$5,2 milhões
para financiamento de programas e US$1,4 milhão para operações), e US$1,9 milhão
para captação de recursos e despesas administrativas gerais.
RENDIMENTOS DO FUNDO DE DOTAÇÃO DISPONÍVEIS PARA DESEMBOLSO
(EM MILHÕES DE DÓLARES)
$8

$8.5

$7

$7.5

$6
$5

$6.3

$7.2
$5.7

$5.7

$5.6

$4

$4.6

$4.9

$3
$2
$1
$0.9

$0
01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

$0.4

$0.2

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

CONTA DE RENDIMENTO PARA DESEMBOLSO
Quando o Fundo de Dotação voltou a desembolsar fundos em 2011 que estavam
acima do azul, uma nova regra foi estabelecida para proteger os rendimentos para
desembolso da flutuação do mercado antes que estes sejam usados em algum
programa. Tais rendimentos são transferidos à conta de rendimento para desembolso
e, caso não sejam usados no ano em que são disponibilizados, permanecem na conta
para serem usados no ano seguinte.
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CRESCIMENTO DO
FUNDO
Até 30 de junho de 2013, o ativo líquido do Fundo de Dotação, incluindo acordos de
renda vitalícia1,, somavam US$284,4 milhões.
A Fundação Rotária monitora as contribuições prometidas ao Fundo de Dotação,
as quais representam futuras doações que ainda não fazem parte dos ativos da
entidade e, portanto, não constam dos relatórios financeiros. Essas futuras doações
são recebidas por intermédio de cláusulas testamentárias, ou outro plano de espólio,
da pessoa que estiver indicando em testamento o Fundo de Dotação da Fundação
Rotária como beneficiário. Em 30 de junho de 2013, o valor de mercado do Fundo de
Dotação, somado às contribuições esperadas, totalizava US$815,0 milhões.
VALORIZAÇÃO DO FUNDO DE DOTAÇÃO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
(EM MILHÕES DE DÓLARES)

Ativo líquido inicial
Contribuições e promessas de doações
Renda de investimentos
Gasto total
Ativo líquido final2
Contribuições esperadas

3

Total

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

207,9

168,0

187,2

241,5

248,5

19,8

4,1

16,9

18,9

20,6

(59,3)

15,3

43,1

(4,7)

23,8

(0,4)

(0,2)

(5,7)

(7,2)

(8,5)

168,0

187,2

241,5

248,5

284,4

411,4

438,5

463,6

506,3

530,6

$579,4

$625,7

$705,1

$754,8

815,00

1 Um acordo de renda vitalícia é uma contribuição irrevogável que dá ao beneficiário uma fonte de renda até o fim de sua vida ou
por prazo definido. O doador pode deduzir de seu imposto de renda parte da contribuição.
2 As doações de renda vitalícia (líquidas) são levadas em consideração no cálculo do ativo líquido final.
3 Este valor representa o total prometido em legado ou testamento.

VALOR DE MERCADO DO FUNDO DE DOTAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
(EM MILHÕES DE DÓLARES)
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EXEMPLO DE CRESCIMENTO DE
FUNDO DE DOTAÇÃO
Um fundo criado há 20 anos com uma doação de US$25.000 aumentou para
US$39.267. O gráfico abaixo mostra o valor de mercado justo do fundo com base no
retorno de investimento mostrado na página 5.
Além disso, o fundo forneceu US$33.308 em rendimentos para desembolso.
Este exemplo mostra o valor real de um fundo que cresceu enquanto fornecia suporte
financeiro essencial aos programas da Fundação Rotária.
PERFORMANCE DURANTE 20 ANOS
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INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Para mais informações visite Meu Rotary em www.rotary.org/pt. Informações sobre
os benefícios provenientes de doações, doações de renda vitalícia ou criação de
fundos podem ser obtidas por intermédio do presidente da Subcomissão Distrital de
Captação de Recursos, Consultor de Doações Extraordinárias/Fundo de Dotação ou
coordenador regional da Fundação Rotária.
Os funcionários do escritório internacional ou da Fundação Rotária listados abaixo
também podem ajudar:

Gerente geral e Chief Development Officer

John T. Osterlund

john.osterlund@rotary.org

+1-847-866-3212

Diretor, Captação de Recursos

Eric C. Schmelling

eric.schmelling@rotary.org

+1-847-866-3222

Gerente, Arrecadação Internacional

David Bender

david.bender@rotary.org

+1-847-866-3456
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ADMINISTRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS
CONSELHO DE CURADORES DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA DE 2012-13

COMISSÃO DE INVESTIMENTOS DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA DE 2012-13

CHAIR

PRESIDENTE

Wilfrid Wilkinson, Canadá

Stephen Brown, EUA

CHAIR-ELEITO

VICE-PRESIDENTE

D.K. Lee, Coreia

Ian Riseley, Austrália

VICE-CHAIR

MEMBROS

Stephen Brown, EUA

Joseph Hagler, EUA

CURADORES
Antonio Hallage, Brasil
Lynn Hammond, EUA
Jackson San-Lien Hsieh, Taiwan
John Kenny, Escócia
Ray Klinginsmith, EUA

Elizabeth King, EUA
Michael McGovern, EUA
Douglas Phillips, EUA
Greg Podd, EUA
John Stairs, Canadá
Lauren Templeton, EUA

Ashok Mahajan, Índia
Michael McGovern, EUA
Samuel Owori, Uganda
Kazuhiko Ozawa, Japão
Ian Riseley, Austrália
Julio Sorjús, Espanha
Stephanie Urchick, EUA
SECRETÁRIO-GERAL
John Hewko, EUA
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ANOTAÇÕES

O projeto Rotary First Harvest, do
Distrito 5030 (EUA), conecta produtores,
caminhoneiros, bancos de alimentos e
voluntários na distribuição de gêneros
alimentícios a pessoas carentes.
FOTO: ALYCE HENSON
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