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Este livro tem como objetivo fornecer conteúdo e informações aos captadores de recursos das 
organizações sem fins lucrativos que buscam captar recursos para projetos com incentivos fiscais 
federais,  estaduais ou municipais. É resultado do trabalho do autor, que atuou por mais de 15 anos na  
área cultural e, depois, em outras áreas que utilizam incentivos fiscais. A experiência como professor em 
diversos cursos e seminários traz exemplos e situações deste universo. Prática e teoria se uniram durante 
o curso de mestrado na PUC. Um capítulo de sua dissertação de Mestrado foi sobre os incentivos fiscais 
e agora, de forma ampliada, transforma-se em livro. Este  estudo não termina aqui, pois a cada momento 
surgem novas leis. Fiquem conectados para, a cada ano, receberem uma versão atualizada!

Michel Freller, empreendedor social, palestrante, professor, consultor e facilitador. 
Administrador público formado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em 
Administração pela PUC-SP, com aperfeiçoamento em gestão, formatação de projetos 
e captação de recursos, tanto no Brasil, quanto no exterior. Participa ativamente de 
organizações sem fins lucrativos há mais de 20 anos. Como consultor, desde 1993, 
desenvolve seu trabalho com ênfase em planejamento, reorganização administrativa-
financeira e mobilização de recursos com e sem incentivos. Tem participado de diversos 

encontros de fundraising em diferentes países. É professor na pós-graduação do SENAC, PUC-SP e de 
cursos livres na Diálogo Social. Conselheiro do Instituto Filantropia, do Juntos.com.vc, Engaja Brasil, membro 
do comitê científico do festival ABCR (Associação Brasileira dos Captadores de Recursos) e fundador da 
Criando Consultoria Ltda.
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Prefácio
Incendiando Recursos, Inflamando Causas! - Por Marcio Zeppelini
A palavra ‘incentivo’ tem origem do Latim incentivum, que significa incitar ou estimular – ou seja, é tudo aquilo que incende. Usado bem antes de 
Cristo, esse substantivo foi extraído do termo incentivus-a-um, que significava “aquele que dá o tom”. Era o primeiro instrumento a ser tocado em 
uma apresentação musical, dando a “nota” para que os demais músicos acompanhassem.

Há quem diga que o Terceiro Setor é responsável por preencher as lacunas deixadas pelo Primeiro Setor. É quem fecha as feridas, quem tapa 
o buraco. 

Não concordo com este argumento, uma vez que a missão do Terceiro Setor é muito mais ampla e nobre do que simplesmente fazer o que o 
Estado deixa de fazer. Mas se tomarmos este argumento como verdadeiro, podemos dizer que o Estado “incende” os programas sociais atribuin-
do que parte da enfadonha carga tributária das empresas e daqueles indivíduos que têm um provento um pouco maior seja direcionada a ações 
sociais. Com esse estímulo no bolso, o Governo dá a “nota” inicial para que os demais instrumentos toquem ao sabor de uma sinfonia em que 
ele – o Governo – tirará o corpo fora.

Podemos dizer que um Incentivo Fiscal é, na maioria das vezes, o pontapé inicial para que um projeto de cunho social saia do papel e tenha 
recursos financeiros para ser implementado. É o “tom” inicial do qual necessita um empresário ou indivíduo para se envolver numa empreitada 
socioambiental e abraçar uma causa.

No Brasil, os Incentivos Fiscais são atributos legais e com viés econômico: as empresas ajudam para obter “descontos” nos impostos – paga-se 
menos ao Governo e, com esse “desconto”, faz-se uma boa ação. Enquanto isso, em diversos países da Europa e América do Norte, esse incentivo 
já ultrapassou a barreira da legislação e se tornou cultural: as pessoas doam para ajudar a causa e, de quebra, direcionam parte de seus impostos. 
Parece a mesma coisa, mas não é. 

Em recente pesquisa realizada no Brasil com empresas de pequeno e médio porte, foi detectado que se fosse mais fácil obter descontos nos 
impostos, tais empresas se “sensibilizariam” mais para a doação às ONGs. Surpresa nenhuma, visto que, no Brasil, é preciso ser super-herói para 
se enveredar no empreendedorismo – então, o estímulo ainda está no bolso, infelizmente.

Guia sobre incentivos fiscais para captadores de recursos de OSCs

8



A boa notícia é que muitas empresas brasileiras que já se beneficiavam de algum incentivo, mesmo com a queda de rendimento perante a 
atual crise econômica, mantiveram suas doações – mesmo que isso representasse menor folga no arroxo fiscal e, consequentemente, nos dividen-
dos dos sócios. O que isso significa? 

Envolvimento!

E é neste envolvimento que o gestor social deve estar ligado. É este o argumento que devemos teclar diariamente – o de estar ajudando uma 
causa, melhorando a condição humana dos menos favorecidos, deixando um Brasil mais justo e, como presente “divino” por esta boa ação, ele 
ainda ganhará uns zeros a menos na sua próxima DARF. E não o contrário!

A prática bastante comum de oferecer “descontos” em impostos – que, na verdade, é uma destinação de parte deles – em vez de oferecer 
causas se mostrou bastante inócua na área cultural, criando uma máfia de “empresários culturais” travestidos de captadores de recursos. Eventos 
economicamente sustentáveis (comercialmente falando) recebem milhões enquanto projetos de cunho sociocultural pelejam para conseguir 
parte dessa fatia. Dessas benesses fiscais, até festa de casamento foi financiada como sendo incentivo à cultura. Mesmo que seja uma minoria, são 
as “laranjas podres” que acabam fazendo parecer que toda a colheita é podre.

Fanfarrões à parte, nossa missão com esta publicação é a de mostrar que Incentivos Fiscais não só são absolutamente legítimos como, se feitos 
com esmero e veracidade nas informações, podem inflamar a atuação social, cultural e ambiental do Terceiro Setor brasileiro.

E num Estado em que é necessário dividir a colheita entre crianças, esportes, cultura, idosos e, mais recentemente, ações voltadas à oncologia 
(Pronon) e PCDs (Pronas), precisamos ficar atentos para não perder recursos disponíveis nas diversas facetas que os municípios, estados e Go-
verno Federal colocam à disposição.

...

Michel Freller, incansável estudioso no assunto, mostrará neste livro todas as formas de buscar financiamento de sua causa com os incentivos 
fiscais disponíveis nos Códigos Tributários. Com muitos exemplos desenhados em gráficos e tabelas, esperamos que você, leitor, consiga tirar suas 
dúvidas e possa colocar em prática desde já seus planos de transformar o Brasil num lugar melhor de se viver.

E que esta obra circule também nos preâmbulos de eventuais reformas tributárias, a fim de mostrar aos nossos legisladores o quanto é tor-
tuosa e difícil a busca desses recursos. 

Michel Freller
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O Guia sobre Incentivos Fiscais para Captadores de Recursos de Organizações da Sociedade Civil pretende cooperar com os profissionais 
envolvidos com a captação de recursos que desejam conhecer mais sobre incentivos fiscais e manter-se sempre atualizados em relação aos con-
teúdos aqui dispostos. 

Inicio com conceitos e dados relevantes na busca por incentivos fiscais. Em seguida, ofereço uma descrição das seis leis federais (números e 
decretos), bem como um breve resumo sobre cada incentivo, seus pontos positivos e negativos, datas de entrega, prazos e processos de aprova-
ção e captação, além de apresentar quem pode ser proponente e quem pode doar ou patrocinar em cada uma das leis de incentivo. 

O Guia aborda questões como: 

Qual é o potencial do mercado e os demais dados fundamentais para entender e facilitar a captação de recursos?

Quais são os valores aportados em cada incentivo, de acordo com a Receita Federal, e qual é o potencial de captação de cada incentivo?

Quais são as diversas formas de uma empresa ou pessoa física declarar o Imposto de Renda (IR) e quais podem utilizar o incentivo?

Também evidencio outros dados que normalmente são de difícil acesso: quem e quantos são os doadores pessoas físicas e jurídicas atuais, 
qual é o potencial de cada um e qual é o índice de projetos aprovados e captados por incentivo federal.

Apresentação
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Mais adiante, apresento o tema “Combinando incentivos federais e incentivos fiscais estaduais”, no qual vemos como os incentivos federais 
podem ser combinados e quais são os reflexos contábeis provindos dessa combinação; as vantagens fiscais, para as empresas e pessoas, de cada 
um dos incentivos; uma explicação contábil sobre o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR); e um quadro com os incentivos estaduais exis-
tentes (com o número da lei e os valores disponíveis).

Concluo demonstrando como realizar parcerias com outras Organizações da Sociedade Civil (OSCs) — congêneres — e um passo a passo 
sobre como levar vários projetos aos patrocinadores e doadores: a intermediação de patrocínios como estratégia de mobilização de recursos — 
projetos próprios e de terceiros; as três formas de envolver o patrocinador; e o que muda na apresentação de um projeto/proposta —, o que e de 
que forma mostrar.

Nosso compromisso é mantê-lo atualizado com novos decretos, leis e portarias, bem como dados estatísticos; para isso, ao final do Guia 
disponibilizamos as informações necessárias para acessar as atualizações anuais.

Boa leitura! E incentivo você a utilizar as informações do GUIA SOBRE INCENTIVOS FISCAIS com fins de promover uma sociedade e um 
mundo melhor.

Michel Freller
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Quem são as  OSCs, de acordo com as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL)? Como distinguimos imunidades, 
isenções e o conceito de incentivo fiscal (em geral e para as OSCs)? 

Segundo o estudo das (FASFIL 2010) (IBGE, 2012)1, existem no denominado Terceiro Setor — ou, de acordo com uma deno-
minação mais atual, nas OSCs — 290 mil organizações sem fins lucrativos ou sem fins econômicos, conforme definição do Código Civil 
de 2002. 

Isso evidencia que a busca por recursos tem grande concorrência, mesmo com uma indicação de diminuição de 14,2% no número de organiza-
ções, comparado com estudo das FASFIL de 2005, que apontou 338 mil entidades. Espera-se, para este ano de 2017, uma atualização desses dados.

Em estudo realizado em 2013 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR)2, tal número subiu para 

303 mil organizações em atividade em 2011; segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2016, o mapa das OSCs mostrou que elas 

já somam 444 mil3.

Para analisar o cenário e entender as OSCs no Brasil, pretendo basear-me nos seguintes dados:

1ftp://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/fasfil.pdf
2http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/mrosc/estudos-e-pesquisas/sumario-executivo-fgv.pdf
3https://mapaosc.ipea.gov.br/

Capítulo 1
Conceitos e dados relevantes na busca por incentivos fiscais

“A coisa mais indispensável a um homem é 
reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento.” 

Platão
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•	 Estudo das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012);

•	 Censo anual do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)4; 

•	 Pesquisa da FGV em conjunto com a Articulação D3 (MENDONÇA, 2013)5 no eixo de investimento social privado;

•	 Estudo da FGV com SGPR de 2013; 

• Dados numéricos e estatísticos disponíveis em várias fontes do governo federal, principalmente dos Ministérios da Fazenda, da Cultura e 
do Esporte;

• Estudos, artigos, dissertações, teses e livros elencados na bibliografia.

Análise das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos e conceituações

O mais significativo e consistente levantamento desenvolvido pelos atores envolvidos, baseado em dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com o suporte do  Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), do IBGE, contou em 2010 com a participação da 
SGPR. Esse levantamento surgiu em 2004 por meio de uma parceria entre o IBGE, o IPEA, o GIFE e a Associação Brasileira de Organizações Não 
Governamentais (ABONG).

Os critérios adotados pelo estudo das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012) para classificação das OSCs estão de acordo com a metodologia do Handbook 
on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, elaborado pela Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
conjunto com a Universidade John Hopkins, em 2002. 

4www.gife.org.br
5 http://biblioteca.participa.br/jspui/bitstream/11451/1019/1/rf_invest_social_priv_corp.pdf

http://www.gife.org.br/
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Neste trabalho foram consideradas entidades sem fins lu-
crativos — código de natureza jurídico iniciado pelo número 
3 — as organizações existentes no CEMPRE que se enqua-
dram simultaneamente nos cinco critérios a seguir:

•	 Privadas, não integrantes, portanto, do aparelho do Estado;

•	 Sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes 
entre seus proprietários ou diretores e não possuem como razão primeira de sua 
existência a geração de lucro — podendo até gerá-los, desde que aplicados nas 
atividades fins;

•	 Institucionalizadas, ou seja, legalmente constituídas;

•	 Autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades;

•	 Voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer 
grupo de pessoas, isto é, a atividade da associação ou da fundação da entidade é 
livremente decidida pelos sócios ou fundadores. 
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No caso brasileiro, esses critérios correspondem a três figuras 
jurídicas dentro do novo Código Civil: associações, fundações e 
organizações religiosas. As associações, de acordo com o art. 53 
do novo Código Civil regido pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, constituem-se pela união de pessoas que se organi-

zam para fins não econômicos. As fundações são criadas por um instituidor, 
mediante escritura pública ou testamento, a partir de uma dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a ma-
neira de administrá-la. E, também, as organizações religiosas, que foram recen-
temente consideradas como uma terceira categoria. Com efeito, a Lei nº 10.825, 
de 22 de dezembro de 2003, estabeleceu como pessoa jurídica de direito pri-
vado as organizações religiosas, que anteriormente se enquadravam na figura 
de associações.
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As cooperativas foram previamente excluídas, pois não são do grupo que se inicia pelo número 3. Têm finalidade lucrativa e sua identificação 
se inicia com o número 2 na codificação do CEMPRE.

Conforme Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)6, incluem-se entre as OSCs as sociedades cooperativas que 
atuam com vulnerabilidade social (ainda inexistentes na prática) e as cooperativas sociais de combate à pobreza e a geração de trabalho e 
renda (art. 2º). Esta última com atuação organizada pela Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho ainda com uma ação 
limitada pelo número de organizações e pessoas envolvidas.

Por motivos equivalentes à listagem anterior, exclui-se também do universo das organizações “sem fins lucrativos” que integram as OSCs as 
seguintes organizações:

1. Entidades de mediação e arbitragem, que são essencialmente de cunho mercantil (excluídas pelo item b);

3. Caixas escolares e similares, cemitérios, cartórios, conselhos, consórcios e fundos municipais, regulados pelo governo (excluídos pelo 
item a);

9. Partidos políticos, sindicatos, entidades do sistema “S”, gerenciados e financiados a partir de um arcabouço jurídico específico, não sendo, 
portanto, facultado livremente a qualquer organização o desempenho dessas atividades (excluídas pelo item e).

No estudo da FASFIL foi adotada a Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI) – classificação dos 
objetivos das instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias, reconhecida pela Divisão de Estatísticas da ONU e adequada às necessi-
dades do estudo, ou seja, uma COPNI7 ampliada para possibilitar uma comparabilidade internacional e com os estudos anteriores (de 2002 e 
2005). A partir dessas informações, o estudo apurou os seguintes dados:

6Leis nº 13019/2014 e nº 13.204/2015. 
7A classificação adotada é mais ampla que a COPNI original por incluir, além das instituições privadas sem fins lucrativos a serviço das famílias, o conjunto de todas as "sem fins lucra-
tivos", conforme tabela de natureza jurídica do CEMPRE.
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 Tabela 1 – Quantidade de 
organizações sem fins lucrativos e as Organizações da Sociedade Civil no Brasil por área de atuação8

8Elaboração própria com dados do Estudo das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012).

Fontes de Recursos COPNI ampliada
FASFIL 

(Terceiro Setor)

Total  556.846 290.692 

Habitação 292 292

Saúde  6.029 6.029 

Cultura e recreação  36.921 36.921 

Educação e pesquisa  87.948 17.664 

Assistência social  30.414 30.414 

Religião  82.853 82.853 

Partidos, sindicatos, associações patronais e profissionais  76.642 44.939 

Meio ambiente e proteção animal  2.242  2.242 

Desenvolvimento e defesa de direitos  42.463 42.463 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos  191.042 26.875 
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Com as exclusões mais significativas numericamente — condomínios (153.441), caixas escolares (70.284) e partidos políticos e sindicatos 
(31.703), as OSCs consolidam-se em 290.692 , sendo as organizações religiosas as mais significativas percentualmente, correspondendo a 29%, 
seguidas das associações profissionais, de desenvolvimento e defesa de direitos, cultura e recreação, na faixa de 15% para cada setor, conforme 
Tabela 1. Vale ressaltar que a participação de organizações religiosas não se restringe a esse grupo de instituições, visto que muitas organizações 
assistenciais, educacionais e de saúde são de origem religiosa, embora não estejam cadastradas como tal.

A distribuição das FASFIL por Região do Brasil tende a acompanhar a distribuição da população. Na Região Sudeste, concentram-se 44,2% das 
OSCs e 42,1% da população. Em segundo lugar, a Região Nordeste concentra 22,9% dessas organizações, uma proporção um pouco menor do que sua 
população de 27,8%. Em seguida está a Região Sul, com 21,5 e 14,4%, respectivamente;, e, por fim, as Regiões Centro-Oeste e Norte, com 6,5 e 4,9%, 
respectivamente, das organizações, respectivamente.
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Figura 1 – Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos por Região em 20109

9Fonte: elaboração própria com dados das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012). 
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Figura 2 – Percentual de Organizações da Sociedade Civil no Brasil por tipo de atividade10

10Fonte: elaboração própria com dados das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012).
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Figura 3 – Percentual de funcionários por área 
de atuação das Organizações da Sociedade Civil no Brasil – 2,1 milhões de trabalhadores11

11Fonte: elaboração própria com dados das FASFIL de 2010 (IBGE, 2012). 
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Figura 4 – Resumindo as FASFIL
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Pode-se observar que a quantidade de organizações envolvidas com saúde e educação não ultrapassa 8,2% do total das entidades, porém 
representam mais de 52% dos funcionários empregados, sendo o inverso do que acontece com as organizações que têm como atividade prin-
cipal a religião.

Veremos agora a análise econômica
No ano de 2010, as 290,7 mil OSCs que compunham as FASFIL representavam 5,2% do total de organizações públicas e privadas existentes 

em todo o país (5,5 milhões de CNPJs). Elas empregavam 4,9% dos trabalhadores brasileiros, 2,1 milhões de pessoas que ganhavam, em média, R$ 
1.667,05 mensais. Esse valor equivalia a 3,3 salários mínimos daquele ano, similar à média das remunerações de todas as organizações cadastra-
das no CEMPRE (3,2 salários mínimos). O total da remuneração dos profissionais que trabalham formalmente nessas organizações foi de R$ 46,2 
bilhões em 2012.

Mais da metade do pessoal ocupado assalariado das OSCs que faz parte do estudo das FASFIL (58,1%), o que equivale a 1,2 milhão de pes-
soas, está em instituições localizadas na Região Sudeste, em especial no Estado de São Paulo, que reúne, sozinho, 748,7 mil desses trabalhadores 
(35,2%). Tal distribuição, entretanto, não acompanha a estrutura da ocupação no mercado de trabalho no Brasil. Segundo dados do IBGE (Censo 
Demográfico 2010), 44,1% dos trabalhadores estão no Sudeste, concentrando-se nesse território proporção inferior às encontradas no estudo das 
FASFIL (58,1%).

São notórias as diferenças de atuação das OSCs em cada Grande Região. O porte médio delas nas FASFIL é de 7,3 trabalhadores por instituição. 

Destaca-se, da análise, que 72,2% delas não possuem sequer um empregado formalizado, e em 1,2% das organizações que possuem mais de 100 

funcionários concentram-se 63,3% do pessoal assalariado. A forte presença do trabalho voluntário e da prestação de serviços autônomos12 pode 

explicar, parcialmente, tal fenômeno.

12Como o financiamento das organizações está, muitas vezes, vinculado à execução de projetos, as atividades desenvolvidas são realizadas com a contratação de terceiros, sob dife-
rentes formas: prestadores de serviços autônomos, microempreendedores individuais e empresas de diferentes portes.
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Enquanto os hospitais empregam uma média de 224,8 pessoas, no grupo de desenvolvimento e defesa de direitos, por exemplo, a média é 
de 1 pessoa. No outro extremo, entre as 3,6 mil instituições com 100 ou mais empregados, 26,9% desenvolvem atividades de saúde e 33,3%, de 
educação e pesquisa, que requerem um maior número de profissionais. Essas organizações são geralmente as mais antigas. Metade delas (49,8%) 
foi criada antes da década de 1980. Em posição oposta, encontram-se as organizações mais recentes, criadas na última década: 93,3% têm até 4 
pessoas ocupadas.

Analisando os dados econômicos supramencionados, pode-se pensar por que esse setor não é considerado importante pelo governo e pela 
imprensa, apesar de ser mais relevante do que vários setores da economia, tais como a Construção Civil — com quantidade de empregados seme-
lhante —, e maior que o setor da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos quando acrescentamos a venda de produtos e 
serviços às doações recebidas pelas OSCs. 

O trabalho isolado, e não em rede — cada um cuidando do que é seu e não interagin-
do com as congêneres — pode explicar, em parte, essa não relevância do setor para 
a sociedade. 

Por outro lado, os que têm a mesma causa possuem alguma unidade e se relacionam de alguma forma. As OSCs de saúde se reúnem em uma 
organização-mãe; as de educação também se comunicam; as de defesa de direitos se encontram na ABONG, porém os outros setores atuam de 
forma mais isolada, disputando os mesmos recursos.
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Figura 5 – Percentual de Organizações da 
Sociedade Civil conforme a quantidade de funcionários registrados13

13Fonte: elaboração própria com dados das FASFIL 2010 (IBGE, 2012). 
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Entre as inovações do estudo das FASFIL de 2010, destacam-se as informações sobre gênero e nível de escolaridade do pessoal ocupado nessas 
entidades. A primeira evidência é a predominância de mulheres no setor sem fins lucrativos, representando 62,9% do pessoal ocupado assalariado.

No período de 2006 a 2010, foram criados 292,6 mil novos empregos nessas organizações. Esse crescimento de 15,9% de empregos foi maior 
do que o registrado no número de organizações (8,8%). Como consequência, observa-se uma elevação no número médio de empregados por 
organização, o que representa uma tendência contrária àquela observada no período imediatamente anterior. Em 2006, a média de ocupados por 
organização era de 6,9 pessoas, elevando-se para 7,3 em 2010. 

Segundo as FASFIL, de 2006 a 2010, observou-se um crescimento da ordem de 8,8% das OSCs, que passaram de 267,3 para 290,7 mil entidades 
no período. Essa expansão é significativamente menor do que a observada no período de 2002 a 2005 (22,6%), e a tendência de queda já havia sido 
prevista no relatório anterior.
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Resumindo, a análise da evolução das OSCs, de 2006 a 2010, indica que essas 
instituições continuam crescendo no Brasil, ainda que em um ritmo bem menos 
acelerado do que em períodos anteriores, especialmente entre o final dos anos 
1990 e os primeiros dois anos deste milênio, quando se observou uma grande 
expansão do setor. Resultado oposto foi observado em relação ao número de 
trabalhadores, que reverteu uma tendência de queda e deu início à recupe-
ração de postos de trabalho formal nas organizações. Conforme os dados do 
mapa das OSCs do IPEA14, ainda que pouco diferentes do estudo das FASFIL, 
o número de organizações aumentou de 303.793, em 2011, para 440 mil, em 
2013, distribuídos: 

14www.mapaosc.ipea.gov.br



29

Michel Freller

Figura 6 – Número e porcentagem de Organizações da Sociedade Civil por Região

Fonte: mapaosc.ipea.gov.br
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Quantos recursos em doações as Organizações da Sociedade Civil movimentam por ano?
Por meio da compilação de algumas pesquisas que constam do estudo coordenado por Patrícia Mendonça (2012), acrescidas de outros dados 

do governo, do IPEA e de estimativas próprias, demonstrarei alguns dados relevantes observados sobre as doações, os incentivos fiscais, os repas-
ses e os convênios no Brasil: 

Tabela 2 – Recursos por fonte no Brasil em 2012 e 2014 (doações, convênios etc.) (em bilhões de R$)

Fontes de Recursos Pesquisa FGV (1) Outras estimativas Total

Pessoas físicas (2015) - 13,1 (2) 13,1

Governo Federal 3,4 - 3,4

Governos estaduais e municipais 14,2 - 14,2

Empresas Gife (sem incentivos) 2014 2,5 (5) - 2,5

Incentivos fiscais empresas - 2,5 (3) 2,5

Outras empresas - 4,5 (4) 4,5

Internacional 0,7 - 0,7

Total 18,3 17,7 40,9

Fontes: (1) Pesquisa FGV e Articulação D3 – dados de 2012 (MENDONÇA, 2013)15, 2) Pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) – Pesquisa Doação Brasil16 (3) 
Receita Federal17, (4) Pesquisa Ação Social das Empresas (PASE) do IPEA 200618 excluindo os valores referentes às empresas do GIFE e aos incentivos, (5) Censo GIFE 201419

15http://biblioteca.participa.br/jspui/bitstream/11451/1017/1/rf_eixo_nov_for_mob_rec_oscs_bras.pdf http://biblioteca.participa.br/jspui/bitstream/11451/1018/1/rf_eixo_coop_internac.pdf 
16www.idis.org.br/idis-divulga-resultados-da-pesquisa-doacao-brasil
17www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributario/BensTributarios/2010/DGTEfetivoAC2010Serie2008a2012.pdf
18www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1004&catid=10&Itemid=9 
19www.gife.issuelab.org/resource/censo_gife_2014

http://biblioteca.participa.br/jspui/bitstream/11451/1017/1/rf_eixo_nov_for_mob_rec_oscs_bras.pdf
http://biblioteca.participa.br/jspui/bitstream/11451/1018/1/rf_eixo_coop_internac.pdf
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Figura 7 – Distribuição percentual dos recursos para as 
Organizações da Sociedade Civil no Brasil em 2012 e 2014 por fonte

Governos Estaduais e Municipais
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Os dados da Tabela 2 permitem-me concluir que o mercado brasileiro de OSCs, excluídos o trabalho voluntário e a venda de produtos e servi-
ços, girou em torno de 40,8 bilhões de reais em 2012 e 2014, assim distribuídos: 

•	 43% do governo (somando governos federal, municipal e estadual);

•	 32% de indivíduos; 

•	 23% de empresas (somando empresas do GIFE, outras empresas e incentivos fiscais federais), como se depreende da Figura 7.

Os números acima são compatíveis com a relação doação-PIB de outros países em desenvolvimento. Nos países com economias mais madu-
ras, os percentuais de doações chegam perto de 2%, e nos países similares ao Brasil, a 0,5% do PIB. Ainda temos um longo caminho a percorrer 
para mostrar às pessoas que é bom doar, o que inclui aprender a pedir corretamente. 

Com a melhora da economia nacional, a inclusão de população em situação de vulnerabilidade e os esforços em prol da erradicação da fome 
no país, representados em programas governamentais de transferência de renda, houve uma diminuição do financiamento por parte das agências 
de cooperação internacional, fazendo com que as próprias organizações se adaptassem a esse novo cenário e se envolvessem em um processo de 
formação e profissionalização para a mobilização de recursos.
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“Nessa conjuntura de ajuste estrutural, desresponsabilização 
do Estado, políticas neoliberais, crise da sociedade do trabalho, 
desqualificação dos atores sociais, fragmentação dos sujeitos 
coletivos e dos movimentos sociais, insuficiência de marcos le-
gais e suas consequências na vida social é que se faz necessário 

repensar e afirmar o papel das ONGs na sociedade, suas relações, sua missão, 
seus objetivos e compromissos para a consolidação de um campo organizativo e 
de um projeto ético e político de sociedade.”. (O Dinheiro das ONGs, 2014)
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Imunidade e isenção, qual é a diferença entre uma e outra?
Nascemos com imunidade. Por exemplo: vamos supor que eu seja imune a gripe. Isso quer dizer que nasci com essa condição, sou imune, por 

isso não contraio a gripe; por outro lado, se não fosse, para não contrair, teria de tomar uma vacina, a qual me deixaria isento por um período de 
tempo (normalmente um ano).

Já a isenção é dada pelo Estado, pode ser tirada a qualquer momento e deve ser solicitada ao órgão competente. A isenção deve ser sempre 
solicitada e renovada periodicamente, dependendo do caso e da prefeitura ou do Estado. A isenção é efêmera (vacina) e a imunidade, permanente.

São imunes, conforme art. 150, inciso VI, c, da Constituição Federal: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI- Instituir impostos sobre: (vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das en-
tidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos20. 

Diversos órgãos públicos exigem que se prove a imunidade dessas OSCs, transformando-a quase em uma isenção (Tabela 3). 

20A área da saúde faz parte da Assistência Social.
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Tabela 3 – Comparação de imunidade e isenção21

21Fonte: Constituição Federal e doutrina jurídica � quadro adaptado por Danilo Tiisel (2013).

Diferenças básicas entre Imunidade e Isenção

Imunidade Isenção

Regida pela Constituição Federal.
Regida por legislação infraconstitucional 

 (menor que a constituição).

Não pode ser revogada, nem mesmo por 
Emenda Constitucional.

Pode ser revogada a qualquer momento.

Não há o nascimento da obrigação tributária.
A obrigação tributária nasce, mas a OSC é dis-

pensada pelo poder público de pagá-lo.

Não há o direito de cobrar o tributo. 
Cláusula Pétrea.

Há o direito de cobrar, mas ele não é efetuado.
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Cabe destacar e comentar que existem títulos, qualificações e certificados disponíveis para as OSCs, visto que alguns deles serão necessários 
para obter a isenção ou reconhecer a imunidade, além de também oferecerem incentivos fiscais.

O título de Utilidade Pública foi extinto pela Lei nº 13.204/2015. A qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OS-
CIP), concedida pelo Ministério da Justiça na esfera federal, não pode conviver com o  Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social 
(CEBAS)22, que será útil para o reconhecimento de imunidade e para a isenção da cota patronal. 

Rememorando, imunidade é um direito inerente às OSCs, enquanto isenção é dada pelo 
Estado, pode ser tirada a qualquer momento e deve ser solicitada ao órgão competente.

Incentivos fiscais, o que são?
Com a vigência da nova lei do MROSC23, o incentivo fiscal oferecido pelos certificados de OSCIPs e Unidade Pública Federal (UPF), passou a 

valer para qualquer organização que tenha um CNPJ de organização sem fins lucrativos. O título de OSCIP, embora ainda exista, não oferece quase 
nenhuma vantagem para a captação de recursos.

É perfeitamente possível afirmar que a construção de uma sociedade justa e igualitária é dever do Estado e de toda a sociedade. A partir da 
integração participativa desses atores será possível que o país alcance seus objetivos constitucionais fundamentais.

Uma das maneiras de efetivação dessa integração, entre as atividades do Estado e dos cidadãos, para a melhoria do país, é a dos incentivos 
fiscais em todas as esferas, instrumentos esses utilizados pelo governo para estimular atividades específicas e necessárias ao desenvolvimento de 
toda a sociedade. 

22O nome anterior, Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (CEFF), foi alterado para CEBAS pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001.
23Lei nº 13.019/2014, atualizada pela Lei nº 13.204/2015. 
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Antes de demonstrar os incentivos para as OSCs, citarei os incentivos econômicos estimulados pelo governo para determinadas regiões do Brasil. A 
Zona Franca de Manaus (ZFM), por exemplo, permite, desde 1967, que empresas não poluidoras se instalem na região com várias vantagens de impostos. 
“Visava adensar a população da região, segundo a doutrina militar de integrar para não entregar, e buscar alternativa ao colapso do ciclo da borracha”24. 
As empresas têm a contrapartida de criar empregos e fixar a população no local. Na mesma linha, há o debate atual sobre os Estados que estão sem re-
cursos por terem oferecido incentivos à instalação de empresas em seus territórios. O Estado do Rio de Janeiro é um bom exemplo, porém não é o único.

Por meio dos incentivos fiscais, o Estado brasileiro permite que os valores das destinações — doações ou patrocínios — feitas a fundos, pro-
jetos e programas sociais, desportivos, culturais e de saúde sejam deduzidos de tributos devidos por empresas e pessoas físicas. Pela legislação 
vigente no Brasil, os tributos que os mecanismos de incentivo fiscal federal atingem são:

1. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus adicionais, para empresas;

2. Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), para indivíduos.

As destinações de recursos com incentivos fiscais são reguladas por lei, e as organizações, fundos e projetos — destinatários dos recursos — 
são previamente aprovados pelo poder público. Além disso, a aplicação e o gerenciamento dos recursos são fiscalizados pelo Estado para que 
chegue aos beneficiários finais com segurança.

Os incentivos fiscais federais podem ser utilizados por contribuintes pessoas físicas, que utilizam o modelo completo da declaração de ajuste 
anual, e pelos contribuintes pessoas jurídicas, quando tributados com base no lucro real trimestral ou anual (mensal ou por estimativa)25. 

A pessoa física, que opta pela declaração simplificada, e a pessoa jurídica, 
tributada com base no lucro presumido, não aproveitam as deduções fiscais em questão. 

24Artigo de Vanessa Grazziotin no jornal Folha de S. Paulo, de 28 de fevereiro de 2017.
25Artigo 14 da Lei nº 9.718/1998.
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O valor das destinações é deduzido diretamente do valor do imposto devido ou de sua base de cálculo do IR ou de ambos. Tal valor também 
deve ser informado pelos contribuintes pessoas físicas — (na declaração de ajuste anual —) e pelas pessoas jurídicas — (no período de apuração 
do imposto, que pode ser trimestral ou anual). Os incentivos federais serão analisados em detalhes no próximo capítulo. A saber: criança e adoles-
cente, idoso, cultura, audiovisual, OSCIP e OSCs, ensino e pesquisa, esportivo, saúde (oncologia e contratação de pessoas com deficiência – PCDs). 

No próximo capítulo: tudo o que é importante e que você precisa compreender sobre 
incentivos fiscais federais, para sonhar com segurança. Como diz Victor Hugo, “Não há 
nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã”. 
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A seguir, um resumo das leis de incentivo de acordo com seus três tipos: incentivos que exigem uma conta específica no Banco do Brasil por 
projeto aprovado — para saúde, esporte e cultura, incluindo o cinema; incentivos que necessitam de um fundo municipal, estadual e fe-
deral para produzirem o efeito da lei federal — idoso e da criança e adolescente; e doação direta, que incluía, no passado, os títulos de UPF 

e OSCIP, não mais necessários atualmente, ou seja, as mais de 440 mil OSCs — de acordo com o mapa das OSCs — podem oferecer esse incentivo 
a empresas que declaram por lucro real. Nessa categoria também está o incentivo de aporte de recursos para ensino e pesquisa. Na Tabela 4, além 
do número de leis, compara-se os limites da remuneração do captador, prazos para captar, mínimo para iniciar e da necessidade de aprovar um 
cadastro prévio da organização e depois de um projeto. 

Os incentivos federais serão analisados e divididos em três tipos:

1. Contas específicas: cultura (Rouanet+CAgência Nacional do Cinema –  ANCINE), esporte e saúde (Programa Nacional de Apoio à Aten-
ção Oncológica – PRONON e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD);

2. Fundos: criança, adolescente (Fundo para Infância e Adolescência – FIA, CONDICA, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – FUMCAD e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA) e idoso;

3. Depósitos diretos: UPF+OSCIP+13.019/14, redação dada pela Lei nº 13.204/1526, e ensino e pesquisa.

26http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm

Capítulo 2
Seis incentivos fiscais federais

“Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto 
está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível”.

Mahatma Gandhi
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Tabela 4 – Resumo sobre os incentivos fiscais federais para Organizações da Sociedade Civil27

*Têm sido alterado ou prorrogado nos últimos anos:
(1) os percentuais disponíveis para o captador que variam de acordo com o tipo de projeto;
(2) o incentivo que, apesar de já operar em alguns locais, ainda requer regulamentação detalhada em cada município e Estado.
(3) alguns fundos municipais que permitem ao doador direcionar para projetos de sua escolha (São Paulo) e que ficam com um percentual que varia de 0 a 30% para projetos escolhidos pelo 
conselho — 10% na cidade de São Paulo. Oo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) determina que esse percentual seja de 20%.
(4) conforme Decreto-Lei nº 2.511, de outubro de 2013.

27Fonte: elaboração própria com dados dos Ministérios do Esporte, da Cultura, da Saúde e da Justiça.

Tipo de Incentivo Depósito em conta específica do projeto  (Banco do Brasil) Depósito em fundo Doação direta 
na conta da 

OSC
Saúde Esporte Cultura

Municipal, Estadual 
ou Federal

Nome do 
incentivo

PRONAS/PCD PRONON Artigo 18 Artigo 26 Audio-Visual Idoso (2)
Criança 

e Adolescente 
(3)

Todas 
as OSCs

Lei Federal 
principal

12.715/12 3 13.169/15
11.438/06 e 

13.155/15
8.313/91 e 
IN 1 - 2013

8.685/93 e 
11.329/06

12.210/10 12.594/12 13.019/14

Necessário 
cadastro prévio

Sim Não Não Sim

NA

Necessiário apro-
vação de projeto

Sim Sim

Datas para 
enviar projetos

1º de março até 15 de abril*
1º de feverei-
ro até 15 de 
setembro

1º de fevereiro até 30 de novembro
Cada munícípio e estado tem seu 

calendário

Prazo para captar 3 a 4 meses* 18 meses 24 meses

variável

Limite do 
captador

50 mil (4) 100 mil reais

% máximo do 
captador

5% (4)
5, 7 ou 
10% (1)

10%

% mínimo para 
iniciar o projeto

60% (4) variável 20%
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Destaco um dado da Tabela 4: o captador de recursos não é um profissional que ganha 10% sobre valores captados. Esse é um limite da lei da 
cultura, que tem outros limites também, por exemplo sobre despesas administrativas (15%). Tanto é verdade que em outras leis o teto destinado ao 
captador é de 5% na saúde, e no esporte, variável de 5 a 10%, de acordo com a dificuldade em realizar o trabalho. Nota-se também que em nenhum 
projeto por meio de incentivos fiscais inclui-se um porcentual em sua planilha financeira. Sempre será incluído um valor em reais, que também é 
outro teto, caso os projetos forem de valores elevados (acima de R$ 1 milhão). 

Aporte de recursos na conta bancária específica

1 Incentivo às atividades desportivas e paradesportivas – lei de esporte

Base legal prioritária: Lei nº 11.438/06; Decreto nº 6.180/07; Lei nº 9.532/97; Lei nº 9.249/95; Lei nº 11.472/07; Instrução Normativa da Receita 

Federal do Brasil (RFB) nº 789/07; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11. Os incentivos e benefícios ao desporto são regulados pela Lei nº 11.438/06 

(Lei de Incentivo ao Esporte), alterada pela Lei nº 11.472/07, regulamentada pelos Decretos nº 6.180/07 e nº 6.684/08 e renovada pela Lei nº 

13.155/15.

 Tais mecanismos estabelecem critérios para a seleção de projetos e proporcionam benefícios fiscais a pessoas físicas e jurídicas que in-
vestem em projetos desportivos e paradesportivos aprovados, previamente, pelo Ministério do Esporte. Os contribuintes podem deduzir do IR os 
investimentos desportivos incentivados até o ano-calendário de 2022.
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Investidores pessoas físicas podem deduzir até 6% do IR devido. Já o limite da dedução do IR dos investimentos de pessoas jurídicas é de 1% 

calculado sobre a alíquota de 15%, primeira alíquota do IR. O objetivo da Lei do Incentivo ao Esporte é promover a inclusão social por meio do 

esporte, ou seja, este é o meio, não a finalidade. Deverá estar previsto no estatuto e ser uma das atividades principais da organização com reflexo 

no cartão do CNPJ.

Para a Lei de Incentivo ao Esporte, o desporto pode ser reconhecido em três mani-
festações diferentes:

• Desporto de participação: caracterizado pela não exigência de regras formais, ob-
jetivando o desenvolvimento do indivíduo através por meio do esporte. É o esporte 
como lazer;

• Desporto educacional: tem como público beneficiário os alunos regularmente matri-
culados em instituições de ensino (50% em escola pública). É o esporte como instru-
mento auxiliar no processo educacional;

• Desporto de rendimento: é o esporte de resultado, praticado segundo regras for-
mais, nacionais e internacionais. Tem como figura de destaque a presença do atleta 
ou do atleta em formação. 
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COMO PROCEDER?
Nesse incentivo, primeiro a OSC se cadastra no website/portal do Ministério do Es-
porte. Após a aprovação, o representante legal recebe uma senha para incluir o 
projeto no portal e enviar o impresso pelos Correios, que será analisado no prazo 
de até 4 meses (em média) e, após aprovado, receberá uma autorização de captar 
por até 18 meses (6 meses, renovado por até 3 vezes). Caso a totalidade não seja 
captada, o proponente poderá enviar uma readequação do projeto, que será nova-
mente analisado (aproximadamente 90 dias). Os recursos são depositados em con-
ta específica no Banco do Brasil e, após a execução do projeto, chega-se à última 
fase, que é a prestação de contas. Como detalhe positivo este é o primeiro incentivo 
que exige metas qualitativas que deverão ser comprovadas. Nota-se, porém, que 
nem o Ministério sabe como cobrar nem as organizações sabem escrevê-las. Temos 
visto metas qualitativas sem números ou percentuais, o que não a torna uma meta 
porque não se pode medir e saber se foram alcançadas. Por isso, um profissional 
experiente pode, em muito, cooperar para o êxito nesse desafio.
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2 Cultura – Lei Rouanet 

Base legal prioritária: Lei nº 8.313/91; Decreto nº 3.000/99 (artigos 475 a 483); Decreto nº 5.761/06; Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal (SRF) nº 267/02 (artigos 15 a 26); Instrução Normativa SRF nº 390/04; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11; e Instrução 

Normativa nº 1, de 20 de março 2017.  

A Lei de Incentivo à Culturase inicia-se em 1986 com a Lei Sarney, incentivo fiscal nacional mais antigo, segue com a Lei de Incentivo à 

Cultura, conhecida como Lei Rouanet, em 1991, e consolida-se no mercado a partir de 1999, quando permite o abatimento de 100% do 

IR para algumas modalidades culturais e reescreve o famoso art. 18. 

A Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91) é o principal mecanismo para o fomento das atividades culturais e artísticas do país, possibilitando o finan-
ciamento governamental direto, bem como a utilização de incentivos fiscais por pessoas físicas e jurídicas. Trata-se de um incentivo à cultura não 
restrito apenas às OSCs. 

Utilizando o mecanismo do Mecenato da Lei da Cultura, 
pessoas físicas e jurídicas podem realizar investimentos 
culturais nas formas de doação ou patrocínio com dedu-
ção do –IR, conforme esclarece a Secretaria de Fomento e 
Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
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“Patrocínio é a transferência definitiva e irreversível de numerário (dinheiro) ou serviços, com finalidade promocional, a cobertura de gastos 
ou a utilização de bens móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a realização de programa, projeto cultural ou 
ação cultural que tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura”28. Pode ser concedido às pessoas físicas dedicadas à produção cultural ou às 
pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. Ao patrocinador é permitido divulgar sua marca e obter uma parte do produto 
cultural (10%).

“Doação: a transferência definitiva e irreversível de numerário ou bens em favor de proponente, pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, 
cujo programa, projeto ou ação cultural tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura”29. O investidor não pode utilizar publicidade paga para 
divulgar a doação, nem exigir gratuitamente parte do produto cultural. Nessa modalidade é proibido aparecer uma marca em anúncio comprado 
na mídia. Faixas com o nome do patrocinador ou uma página no programa de produto artístico não é considerado publicidade. Dessa forma, a 
doação é feita por mera liberalidade, quando não se espera publicidade como contrapartida. 

Já o patrocínio, ao contrário, tem finalidade promocional, objetivando-se a propagação da imagem ou da marca do patrocinador. Esses con-
ceitos só serão utilizados quando o projeto for classificado ou enquadrado pelo art. 26 (a minoria dos projetos — menos de 10%), pois apesar de 
existir também para os projetos enquadrados no art. 18 e o recibo de doação apontar se será por doação ou patrocínio, do ponto de vista de van-
tagem ao patrocinador não existe alteração.

28Decreto nº 5.761 de 2016.
29Decreto nº 5.761 de 2016.

A instrução normativa número 1 de 20 de março de 2017 trouxe várias novidades para quem 
for elaborar projetos culturais. Uma leitura detalhada é recomendada bem como o material 
preparado pelo escritório de advocacia CQS - LEI ROUANET: Impactos da instrução normativa 
preparada pelo MinC. 2017. (http://cqs.adv.br/pt/2017/03/21/lei-rouanet-impactos-da-instrucao-
-normativa-preparada-pelo-minc-2/)
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A pessoa jurídica poderá se beneficiar do incentivo fiscal relativo à Lei Rouanet quando efetuar doações ou patrocínios até o limite máximo de 

4% do valor do IR devido, calculado com base em uma alíquota de 15% (primeira alíquota do IR). Quando os projetos forem classificados pelo 

art. 26 e na hipótese de patrocínio, poderá a empresa deduzir do imposto devido 30% do investimento; na hipótese de doação, deduzirá 40% do 

valor investido. Além disso, o valor da doação ou do patrocínio de pessoa jurídica poderá ser deduzido como despesa operacional, elevando a 

vantagem fiscal para 64 e 74%, respectivamente. Nos casos de instituição financeira existe uma vantagem adicional de 5% (69 a 79%).

A pessoa física deve obedecer ao limite de 6% do valor do IR devido para a realização do investimento cultural incentivado. A dedução 

será de 60% do valor investido, no caso de patrocínio, e de 80% do valor da doação, no caso de projeto classificado pelo artigo 26. 

A vantagem fiscal, tanto para pessoa física quanto jurídica, poderá ser de 100% do valor do investimento cultural, conforme dispõe a Lei n° 
9.874/99, que alterou dispositivos da Lei Rouanet (art. 18). O objetivo da alteração foi estimular prioritariamente alguns segmentos artístico-cul-
turais, atualmente distribuídos da seguinte forma:

a. artes cênicas (teatro, ópera, dança, mímica e circo);

b. livros de valor: artísticos, literários e humanísticos; 

c. música erudita ou instrumental (projetos de música popular brasileira serão enquadradas no art. 26); 

d. artes visuais (pintura, fotografia, escultura);

e. doação para bibliotecas;

f. produção de filmes de curta e média metragem; 

g. preservação do patrimônio cultural que inclui o folclore (Carnaval, Festa Junina, entre outras festividades).

Quando um projeto tem atividades que se classificam nos artigos 26 (música popular ou oficina) e 18 (instrumentos clássicos ou apresentação 
teatral), o projeto será enquadrado onde o valor for maior, ou seja, se 51% do orçamento estiver nas atividades do art. 18, todo o projeto será assim 
considerado (muito bom para as OSCs). 

Nesse caso, o valor da doação ou do patrocínio de pessoa jurídica não poderá ser considerado despesa operacional para o cálculo do IR e da 
CSLL. Nesse incentivo, o cadastro se dá na mesma hora do envio do projeto pelo website/portal do Ministério da Cultura. 
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COMO PROCEDER?
Todo o processo está muito automatizado e não há necessidade de envio por cor-
reio. Após a aprovação documental, o representante legal do proponente, que pode 
ser uma OSC, um artista (pessoa física) ou até produtores culturais com personali-
dade jurídica de empresa com finalidade lucrativa, recebe um número (Programa 
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC) e o projeto é analisado por cerca de 1 mês, 
apesar de o prazo legal ser de 90 dias. Enviado à Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura (CNIC), que segue ou não o parecer do analista e aprova parcial ou totalmen-
te, retira de pauta, pede mais detalhes ou rejeita os projetos. Reúne-se a cada mês 
por 2 a 3 dias e analisa cerca de 700 projetos. Após aprovado e publicado no Diário 
Oficial da União é dada a autorização para captação até o final do ano em curso, 
prorrogável por até 24 meses. Os recursos são depositados em conta específica no 
Banco do Brasil e, após a execução do projeto, a última fase é a prestação de contas, 
que não é só financeira e envolve o preenchimento de sete planilhas. Deverá captar, 
no mínimo, 20% para iniciar o projeto ou solicitar redução do projeto. No caso de pla-
nos anuais, aplicados a organizações de atividades constantes, como corpos fixos 
de teatro ou dança, orquestras e museus, entre outros, o mínimo a se captar para se 
iniciar o projeto é 1/12 do valor aprovado.
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Os números do Ministério da Cultura apontam projetos aprovados e em fase de captação na ordem de R$ 5,5 bilhões, porém o mercado con-
seguiu absorver, no máximo, R$ 1,3 bilhão entre 2102 e 2014. Valor próximo ao teto da renúncia fiscal aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) (Tabela 5).

Tabela 5 – Valores apresentados, aprovados e aportados com concentração no Sudeste

Ano
Valores em Bilhões de reais

Apresentado Aprovado Aportado

2012 7,01 5,47 1,30

2013 8,45 5,59 1,33

2014 8,40 5,78 1,34 SP 0,564

RIO 0,342

MG 0,136
}



49

Michel Freller

3 Obras audiovisuais, cinematográficas e videográficas

Base legal prioritária: Lei nº 8.685/93; Decreto nº 3.000/99 (artigos 484 a 489); Instrução Normativa SRF nº 267/02 (artigos 27 a 37); Lei nº 

11.329/06; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11.

A Lei nº 8.685/93 (Lei do Audiovisual) criou os mecanismos de fomento à atividade audiovisual. Assim, os contribuintes — pessoas físicas e ju-
rídicas — podem deduzir do IR devido às quantias referentes aos investimentos feitos na produção independente de obras audiovisuais e cinema-
tográficas. Para a utilização do incentivo fiscal, deve-se adquirir quotas representativas de direito de comercialização sobre as obras audiovisuais 
beneficiadas, desde que os investimentos sejam realizados:

a. no mercado de capitais;

c. em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

d. mediante aprovação prévia dos projetos de produção pelo Ministério da Cultura.

Ressalta-se que o limite máximo de dedutibilidade nos incentivos das Leis Rouanet e do Audiovisual é de 4% do IR devido (3% de audiovi-

sual + 1% de outros projetos culturais). Único incentivo fiscal que permite a empresa receber mais vantagens do que o valor aportado como 

patrocínio, pois aceita 100% do abatimento direto do imposto, além de lançar como despesa operacional para apuração do IR, gerando um 

ganho fiscal de 25% para empresas e de 30% para o mercado financeiro. A lei ainda possibilita a percepção, pelo investidor, de parcela cor-

respondente à sua participação no resultado da bilheteria da obra cinematográfica no circuito comercial.
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4 Área da saúde: Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência

Base legal prioritária: Lei nº 12.715/12 — –com alterações de redação dadas pelas Leis nº 13.169/15; nº 12.101/09; nº 9.637/98 e nº 9.790/99; 

pelo Decreto nº 7.988/13; e pelas Portarias nº 875 GM/MS/13; nº 620/13 e nº 621/13 e nº. 275/16

Conforme o art. 1º da Lei nº 12.715/2012, o PRONON tem a finalidade de “captar e canalizar recursos para a prevenção e o combate ao câncer”, 
os quais abrangem “a promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação 
referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas”.

As ações e os serviços de atenção oncológica a serem apoiados com os recursos captados pelo PRONON compreendem: a prestação de ser-
viços médico-assistenciais; a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e a realização de pesquisas 
clínicas, epidemiológicas e experimentais (art. 2º, Lei n° 12.715/12).

Já o PRONAS/–PCD, instituído pelo art. 3º da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, tem o objetivo de captar recursos para estimular e 
desenvolver a prevenção e a reabilitação da PCD, incluindo-se a promoção, a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação, indi-
cação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

Os recursos obtidos pelo PRONAS/–PCD são investidos em ações e serviços de reabilitação, compreendendo a prestação de serviços mé-
dico-assistenciais, a formação, o treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e a realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e 
experimentais.
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Para serem proponentes de projetos a serem beneficiados pelo PRONON 
ou PRONAS/–PCD, as instituições de prevenção e combate ao câncer ou de 
atenção à saúde da PCD devem ser pessoas jurídicas de direito privado, com 
natureza jurídica de associação ou fundação, sem fins lucrativos, certificadas 
como Organizações Beneficentes de Assistência Social (CEBAS); ou como 
Organizações Sociais (Oss); ou como OSCIPs (art. 2º, § 2º, Lei nº 12.715/2012). 
Para o PRONAS/–PCD somente, há também uma quarta opção: basta provar 
que presta serviço de assistência à saúde da PCD. Além disso, para promo-
ver a mobilização dos recursos, as entidades devem ser credenciadas pelo 
Ministério da Saúde, com projeto previamente aprovado. 
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A pessoa física incentivadora, a partir do ano-calendário de 2012 até o ano-calendário de 2020, poderá deduzir o valor total das doações e 

dos patrocínios, até o limite de 1% sobre o valor do IR devido para cada um dos programas com vantagem fiscal de 100% (não exclui a uti-

lização de outros incentivos fiscais em vigor).

Já a pessoa jurídica incentivadora tributada com base no lucro real, a partir do ano-calendário 2013 até o ano-calendário 2021, poderá 

deduzir do IR devido o valor total das doações e dos patrocínios, em cada período de apuração (trimestral ou anual). É vedada a dedução como despesa opera-

cional. As deduções são de 1% do IR devido em cada período de apuração trimestral ou anual para cada um dos programas com vantagem fiscal de 100% (não 

exclui a utilização de outros incentivos fiscais em vigor).

COMO PROCEDER?
Recomenda-se que os gestores das organizações interessadas em participar do PRO-
NON ou do PRONAS/ PCD analisem detalhadamente as Portarias MS/GM nº 875/13, nº 
1.550/14 e nº 2.671/16, que trazem todas as informações relativas à apresentação dos 
projetos ao Ministério da Saúde: captação e movimentação dos recursos financeiros e 
execução dos projetos, bem como as sanções passíveis de serem aplicadas no caso de 
má qualidade ou inexecução de projetos. Nesse incentivo, a OSC que tem a qualifica-
ção de OS, OSCIP ou CEBAS inicialmente baixa os formulários no website/portal do Mi-
nistério da Saúde e envia os documentos pelos Correios. Após a aprovação, envia um 
projeto impresso, também pelos Correios, que é analisado e, após aprovado, recebe 
uma autorização de captar por 90 a 120 dias, conforme Portaria nº 1.550, apesar de a lei 
falar em 24 meses. Projetos que captam a menos (mínimo 60%) ou a mais (até 125%) de-
vem readequar seus projetos e enviá-los para análise e aprovação em até 30 dias após 
o término do prazo de captação. Os recursos são depositados em conta específica no 
Banco do Brasil e, após a execução do projeto, a última fase é a prestação de contas.
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Ainda em 2016, verificou-se um incentivo em fase de amadurecimento por 
parte da sociedade e do governo/Ministério da Saúde. 

Com as decisões contidas na Portaria nº 2.671, publicada em 7 de dezembro 
de 2016, ficaram limitadas as possibilidades de elaboração e captação de 
recursos em 2016 e 2017. Captar por 20 dias até o fim do ano (casos especí-
ficos de projetos com saldo a captar), readequar em 7 dias ou ainda entregar 
novos projetos até 4 de janeiro de 2017. Vamos acompanhar e ver como se 
desenvolve tal incentivo.
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 Aporte a fundos

1. Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FUMCAD), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ainda Fundo para Infância e Adolescência (FIA), de 
acordo com a nomenclatura de cada município. Por exemplo: em Campo Grande, “Clique Esperança”.

Base legal prioritária: Lei nº 8.069/90; Decreto nº 3.000/99, art. 591; Leis nº 9.249 e nº 9.250/95; Lei nº 9.532/97; Instrução Normativa SRF nº 

267/02; Instrução Normativa SRF nº 390/04; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11; Instrução Normativa RFB n° 1.246/12, Lei nº 12.594/12; 

Lei Municipal de São Paulo nº 11.123/91; Lei Municipal de São Paulo nº 11.247/92; Decreto Municipal de São Paulo nº 43.135/03.

A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), em seu art. 260, permite que contribuintes pessoas físicas e jurídicas de-

duzam do valor do IR devido aàs doações feitas aos FundoUMCADs — nas esferas nacional, estadual ou municipal —, controlados pelos 

conselhos dos direitos da criança e do adolescente.

Tais conselhos constituem-se como órgãos deliberativos paritários, em que a sociedade civil e o poder público têm igual número de represen-
tantes. Têm como objetivo geral coordenar ações complementares às políticas públicas para crianças e adolescentes, proporcionando a partici-
pação da sociedade civil nessas atividades. Controlam também os recursos dos fundos, fiscalizam e monitoram os órgãos governamentais e não 
governamentais que prestam serviços públicos na área da infância e adolescência. 

As pessoas físicas que declaram o IR pelo modelo completo podem deduzir as doações aos fundos, desde que não ultrapassem o limite de 

6% do valor do imposto devido. 

Já para as pessoas jurídicas, o limite para a dedução da doação é de 1% do valor do IR devido calculado sobre a alíquota de 15%, não sendo 

permitido o abatimento da doação como despesa operacional. A vantagem fiscal é de 100%.
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COMO PROCEDER?
Em regra, as contribuições devem ser feitas até o último dia útil bancário, normalmente 
dia 28 ou 29 de dezembro, por meio de depósito identificado, com o número do CPF ou 
do CNPJ do doador, ou ainda por boleto e de acordo com as normas e regulamentações 
de cada Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA) ou entidade responsá-
vel pelo cuidado do idoso, no fim do trimestre no caso de empresas que declaram pelo 
rito trimestral. Porém, a Instrução Normativa RFB nº 1.246/2012, em consonância com o 
art. 87 da Lei nº 12.594/2012, trouxe uma importante inovação para as pessoas físicas. 
De acordo com o seu art. 10, a pessoa física pode optar pela dedução na Declaração 
de Ajuste Anual das doações em espécie ao FUMCAD — (nas esferas distrital, estadual 
ou municipal —), quando efetuadas até a data de pagamento da primeira cota do IRPF 
apurado na declaração (30 de abril), desde que limitadas a 3% do imposto devido, ob-
servado o limite global de 6% do imposto devido para as deduções de incentivo. Essa 
medida é extremamente benéfica, pois muitas pessoas físicas contribuintes fazem seus 
cálculos somente após o encerramento do ano, quando determinam o valor do IR devi-
do. Ainda não foi detectado um aumento nesse incentivo após tal medida.  
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Prevê-se que, na análise dos dados do IR entregues em 2014 — estima-se que esses dados para análise sejam divulgados no primeiro semestre 
de 2017 —, esse número suba de forma significativa, ainda que a destinação para um projeto específico seja uma barreira nesse tipo de doação 
que tem obrigado os doadores a destinarem diretamente ao fundo federal. Ainda em 2017 existe uma discussão entre os gestores municipais e 
estaduais com a Receita Federal, para que os recursos sejam destinados conforme solicitação do doador.

 O governo federal dá autonomia aos Estados e municípios para estabelecerem o regramento da matéria. Dessa forma, deverá ser observado 
o que dispõe a legislação ou o regulamento municipal ou estadual no tocante à distribuição dos recursos para as organizações habilitadas nos 
respectivos conselhos. 

Cabe salientar que, na maioria dos municípios, a legislação prevê a possi-
bilidade de o doador indicar as organizações a serem beneficiadas pelos 
recursos dos fundos. Tais organizações devem estar credenciadas pelos 
conselhos e possuir projetos aprovados. Essa característica da escolha é 
um diferencial na captação dos recursos. Está constatado que o valor ar-
recadado das contribuições privadas cai sensivelmente quando o investi-
dor não tem a possibilidade de escolher a OSC e o projeto. Compreende-se 
essa questão facilmente: é muito natural que os doadores, pessoas físicas 
ou jurídicas, direcionem suas aplicações para organizações que conheçam, 
admirem seus projetos sociais, sua administração e suas dependências físi-
cas. Nessas condições, o próprio investidor sente-se orgulhoso em poder 
colaborar com a OSC escolhida, para a formação de crianças em projetos de 
inclusão social.
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COMO É O PROCESSO?
Nesse incentivo, primeiro a OSC se cadastra junto ao CMDCA, conforme regras pró-
prias de cada conselho local. A maioria dos municípios já tem um conselho, nem sem-
pre muito ativo. Após a aprovação, aguarda a publicação de edital e envia os projetos 
para serem analisados. Os conselhos que permitem a empresas ou pessoas físicas a 
indicação de uma organização em sua doação, após a aprovação, recebem uma autori-
zação de captar (na maioria das cidades, por um período de até 24 meses). Os recursos 
são depositados no fundo municipal, de forma geral, em uma conta da prefeitura e, 
após o total da captação, um contrato é celebrado e uma parte dos recursos é transfe-
rida para a organização iniciar a execução do projeto. A cada três ou quatro meses, a 
OSC presta contas, de acordo com as regras de cada fundo, e recebe mais uma parte 
dos recursos. A última fase é a prestação de contas final. Nos conselhos estaduais e 
municipais que não permitem carimbar os recursos ou definir a destinação, chancela, os 
recursos captados são distribuídos conforme critério de cada conselho.
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No ano de 2012, o FUMCAD da cidade de São Paulo arrecadou cerca de R$ 60 milhões, uma vez que permitiu ao doador a destinação a um 
projeto de sua escolha. No Rio de Janeiro, o valor captado foi de R$ 2,5 milhões, pois o Ministério Público não permite a indicação da OSC benefi-
ciária, alegando que tal ação é uma deturpação do mecanismo de incentivo. Esquecendo-se de que os projetos têm de ser aprovados pelo conselho 
antes de buscarem recursos.

A Resolução nº 137, de 2010, dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento do FUMCAD nas esferas distrital, estadual ou 
municipal. Essa nova resolução permite que o doador/destinador ao fundo indique, entre as prioridades do plano de ação do conselho, aquela ou 
aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos doados/destinados. Os conselhos poderão chancelar projetos, mediante edital específi-
co, para captação de recursos aos fundos. Também deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de, no mínimo, 
20%, ao FUMCAD. O fundo da cidade de São Paulo continua a “cobrar” apenas 10%.

2. Fundo do Idoso

Base legal prioritária: Leis nº 10.741/03; Lei nº 12.213/10; Lei nº 9.250/95; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11; Lei nº 12.594/12.

A Lei nº 12.213/2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso, também autorizou a dedução do IR devido pelas pessoas físicas ou jurídicas 

das doações efetuadas aos fundos municipais, estaduais e nacional do idoso. O art. 2º dessa lei permite a dedução do IR para as pessoas 

físicas que contribuírem para fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso.

Os recursos destinados ao Fundo do Idoso têm como objetivo viabilizar os direitos assegurados à pessoa idosa, previstos 
no art. 230 da Constituição Federal, o qual dispõe: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 

As organizações beneficiadas — prioritariamente organizações sem fins lucrativos, credenciadas pelos conselhos — que recebem os recursos 
devem prestar contas aos conselhos e ao poder público.

As pessoas físicas podem deduzir as doações aos fundos que não ultrapassem o limite de 6% do valor do imposto devido. Já para as pessoas 

jurídicas, o limite para a dedução da doação é de 1% do valor do IR devido, limitado a 1% do IRPJ, devido à alíquota de 15%, não sendo 

permitido o abatimento da doação como despesa operacional. A vantagem fiscal é de 100%.
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É um incentivo ainda recente, que carece da instalação dos conselhos em cada município e Estado, porém já em prática no Estado de São Paulo e 
cidades como Barretos. Deverá se espelhar no FIA/FUMCAD para a sua implementação.

Depósitos diretos

1. Doações diretas para Organizações da Sociedade Civil

Base legal prioritária: Lei nº 9.249/95; Instrução Normativa SRF nº 87/96; Leis do Marco Regulatório nº 13.019/14 e nº 13.204/15. 

A dedução da doação está sujeita às seguintes condições:

• A pessoa jurídica doadora deverá ser tributada pelo regime do lucro real e poderá fazer a doação utilizando o incentivo até o limite 

máximo de 2% do lucro operacional, conforme Lei de 1995, ou 2% sobre receita bruta, com base na Lei nº 13.019 de 2014; muitas 

empresas preferem utilizar o limite mais reduzido para não correrem risco, visto que não há consenso se foi um erro da lei ou uma 

alteração feita propositadamente.

• A OSC que receberá a doação deve ser constituída no país e prestar serviços de interesse público;

• Doações em dinheiro devem ser feitas mediante crédito em conta-corrente bancária, em nome da OSC beneficiária;

• Um recibo conforme resolução da Receita Federal — IN-SRF 87/96 — deverá ser utilizado30 (no formulário, não preencher os dados 

solicitados sobre a UPF que foi extinta); 

• A entidade beneficiária deverá ser OSC, conforme a Lei nº 13.019/14, art. 84, c, independentemente de ter certificação.

• Segundo a Instrução Normativa RFB n.1700 de 14 de março de 2017, em seu artigo 139, item III,  reitera que é 2% sobre lucro opera-

cional, apesar de manter a obrigatoriedade do título de Utilidade Pública extinto em 2016.

Utilizando esse incentivo, o doador se beneficia com a dedução do valor das doações como despesa operacional. A doação fica 
isenta do IR e da CSLL, o que representa um benefício de 34% do valor da doação efetuada. Ou seja, 66% da doação será a contribui-

ção real da empresa doadora. Para as instituições financeiras a vantagem melhora em 5%, chegando a 39%, sendo que a doação se reduz a 61%. 

30http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=14438
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2 Instituição de ensino e pesquisa 

Base legal: Legislação do IR (Lei nº 9.249/95).

Incentivo muito parecido com o anterior. Doações para entidades de ensino e pesquisa. Despesa dedutível até o limite de 1,5% do lucro ope-

racional. A instituição de ensino que recebe a doação deve:

•	 aplicar os excedentes em educação;

•	 comprovar que não possui fins lucrativos;

•	 assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola: comunitária, filantrópica, ou confessional, ou ao poder público, no caso do 

encerramento de suas atividades.

Esse incentivo poderá ser combinado com o anterior, que beneficia qualquer OSC.

Esse é um incentivo que pode ser utilizado apenas por empresas e é o único 
que não exige contrapartida ou  aprovação de um projeto, sendo o depósito 
realizado diretamente na conta regular da organização. Considerado um re-
curso livre para que a OSC invista ou despenda onde decidir e, na prática, só 
será utilizado pelas empresas que compram a causa da organização, e não 
pelo incentivo per si.
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Lei Pontos Fortes Pontos Fracos

Idoso Pouca concorrência, incentivo novo Poucas cidades / estados já regulamentaram

Criança e 
adolescente

Pessoas físicas aportam mais recursos para  
este incentivo, pode ser deduzido até 3% na 

declaração do IR

Muitas cidades não permitem o doador 
direcionar os recursos para projetos e 

prefeituras retêm os valores

Cultura
Limite maior para as emrpesas (4%);  

permite valores substanciais a projetos
Muita concorrência 

entre os grandes patrocinadores

Esporte
Ainda pouco explorado. 1.000 empresas que 
aportam recursos para a cultura não utilizam 

este mecanismo

Burocrático e moroso, valor baixo 1% por 
empresa frente a necessidade dos projetos

Saúde
Pouca concorrência na captação, apesar dos 

valores elevados dos projetos (PRONON) e de 
pouco recursos disponíveis

Burocratico, moroso. 
Sem interesse no ministério da saúde. 

Poucos recursos

Cinema
Único incentivo que a empresa ganha mais 

do que incentiva (125%). além de participar no 
resutado financeirodo filme

Complexo pois envolve o aporte por meio 
do Certificados de Investimento Audiovisual 
- CIAV fiscalizados pela CVM - Comissão de 

valores mobiliários

Filantrópico
Qualquer OSC pode obter este incentivo, 

dinheiro livre sem projeto

Oferece vantagem de apenas 34% de 
dedução do IR paras empresas e 39% para o 

mercado financeiro

Tabela 6 – Um resumo das leis e seus pontos fortes e fracos
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A quantidade de leis e de incentivos complexos gera um grande desconhecimento e desconfiança nos mercados empresarial, contábil, jurí-
dico e das OSCs, bem como nos produtores culturais (Tabela 6). Hoje, poucos países têm incentivos fiscais de 100%, em que os recursos são só do 
governo e as empresas e pessoas são meros agentes indicadores de projetos. Nos EUA, desde 1917 não existe 100% de vantagem sobre os incentivos 
(atualmente, tal índice é de cerca de 34%). 

“Na Argentina, O mecenato cultural, nos moldes de leis de incentivo com dedução 
fiscal — a exemplo do que sucede no Brasil — ainda é incipiente. Em Buenos Aires 
capital, a Lei nº 2.264, de dezembro de 2006, regulamentada em junho de 2007, 
objetiva estimular a participação privada no financiamento de projetos culturais 
nas diferentes áreas da cultura. Tal como ocorre na Lei Rouanet brasileira, há uma 
lista de projetos culturais pré-aprovados. O contribuinte que deseje incentivar al-
gum projeto, deve entrar no portal da autoridade fiscal da cidade de Buenos Aires 

e escolher o projeto que deseja apoiar. De modo geral, de acordo com a Lei do Mecenato de Buenos 
Aires, os contribuintes poderão aportar até 2% do montante pago no ano anterior a título do Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (Imposto sobre a Renda Bruta). Caso o projeto seja apoiado na modalidade 
doação, a dedução fiscal do contribuinte pode atingir 100%” (LIMA, 2010, p. 2)”31

Existem também por lá aportes para a cultura por parte do Estado; contudo, tais incentivos vêm diminuindo nos últimos anos e não há uma lei 
federal que suporte o cenário cultural, apesar se seus filmes ganharem mais prêmios e mais reconhecimento que os filmes brasileiros. 

31http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema11/20155820_incentivoscultura_renato-e-jefferson
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Sou favorável a um só incentivo para todas as áreas, quer seja cultura, saú-
de, esporte, e incluiria educação e meio ambiente, que hoje carecem de 
incentivo fiscal. 

Esse novo incentivo único deveria ter uma parcela de aporte financeiro por 
parte do patrocinador, pessoa física ou jurídica, de 20 ou 30% e o governo 
entraria com 70 ou 80%. Esse aporte seria permitido no mês de elaboração 
do IR e teria regras mais simples, facilitando o controle e o entendimento 
pela sociedade; assim, teríamos mais recursos para os projetos sociais, am-
bientais e culturais.
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No próximo capítulo veremos o potencial de mercado e tudo o que precisamos saber 
para facilitar a captação de recursos. E encerro com a fala de Thomas Edison: “Se todos 
fizéssemos o que somos capazes de fazer, ficaríamos literalmente surpresos”.
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Capítulo 3
O potencial de mercado visando à captação de recursos

“Cidadãos que buscam fundar organizações precisam de mais do que liberdade; também precisam de dinheiro.”
David Bornstein

Quais são os valores aportados em cada incentivo, de acordo com a Receita Federal, e qual é o potencial de captação de cada incentivo? 
Quais são as diversas formas de uma empresa declarar o IR e quais são as organizações que podem utilizar o incentivo? Da mesma 
forma em relação às pessoas físicas (modelos completo e simplificado). 

Além de explorar as questões mencionadas, veremos neste capítulo a diferença dos limites dos aportes por parte de pessoas físicas e jurídicas. 
Vantagens e desvantagens de ter diversos incentivos 100% e o conceito de participação cidadã.

Outros dados disponíveis que normalmente são de difícil acesso são considerados: quem e quantos são os doadores — (pessoas físicas e jurí-
dicas —) atuais e qual é o potencial de cada um, além de destacar os índices de projetos aprovados e captados por incentivo federal. 

O potencial de captação por meio dos incentivos fiscais
Conforme o CEMPRE (IBGE, 2012), existem 5,2 milhões de CNPJs, dos quais 550 mil são de organizações sem fins lucrativos. Das 4,7 milhões 

de empresas que visam ao lucro, cerca de 3%, ou seja, 155 mil32 empresas no Brasil declaram por lucro real e podem utilizar incentivos fiscais. 

32Resposta do Ministério da Fazenda (16853.001415/2013-22): “Em atenção à sua solicitação, informamos os números relativos às declarações recebidas em 2012 (ano-calendário 
2011): PESSOA JURÍDICA - ANO-CALENDÁRIO 2011 (DIRPJ 2012): 155.793 - Empresas do Lucro Real.
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Uma parte dessas empresas declara por lucro real por ser obrigada: mercado financeiro, companhias aéreas ou com faturamento maior de 
R$ 78 milhões anuais, conforme Lei nº 12.814, de 16 de maio de 2013, em seu art. 7º. Outras declaram porque o lucro da empresa é menor que o 
percentual utilizado pelo método presumido de apuração, que pode variar de 1,6 a 32%, dependendo da atividade, conforme Tabela 7. 

Tabela 7 – Percentual de alíquota para apurar lucro presumido de acordo com a atividade33

33Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal.

Tipo de Incentivo
% de 

presunção
% direto sobre o 

faturamento

Revenda a varejo de combustível derivado e petróleo, etanol e gás natural 1,60% 0,24%
Revenda de mercadorias ou produtos

8,00% 1,20%

Prestação de serviços hospitalares
Os serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica e análises e patologias
Transporte de carga 
Atividade Rural
Industrialização por encomenda 
Construção por empreitada ou total com fornecimento de materiais
Demais serviços de transporte

16,00% 2,40%
Serviços gerais com receita bruta até R$ 120 mil/ano (IR trimestral)
Profissão regulamentada (médicos, dentisitas, contadores, engenheiros, adovogados)

32,00% 4,80%

Prestação de serviços por sociedades civis
Intermediação de negócios
Administração, locação ou cessão de bens móveis e imóveis ou direitos
Serviços de construção civil sem empregar materiais próprios
Serviços em geral, para os quais não haja previsão
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Formas de declarar o Imposto de Renda, pessoa física e jurídica
As empresas podem escolher pagar menos imposto. Elas têm esse direito, pois a lei permite. Por essa razão, a quantidade de empresas no lucro 

presumido constitui a maioria: 98,5%.

Dessa forma, algumas dessas empresas declaram pelo método lucro real com apuração mensal, trimestral ou anual (com estimativa mensal), 
porque têm lucro muito pequeno ou prejuízo. Como expus anteriormente, a opção do lucro presumido significa que o governo presume um lucro 
de 1,6 a 32% e incide 15% de IR sobre esse valor. A fiscalização não analisa a documentação — a não ser em casos específicos ou por denúncias —, 
pois o resultado está presumido pelo faturamento. 

No caso de apuração mensal do imposto, o valor doado a um projeto em um determinado mês poderá ser descontado do imposto no mesmo 
mês. O abatimento, porém, ocorre no mês subsequente ao aporte, quando do pagamento do referido imposto. Na apuração trimestral de impostos, 
é necessário fazer a doação ou o patrocínio até o último dia do trimestre, e o abatimento será no mês subsequente ao fechamento. Na apuração 
anual, o abatimento do incentivo fiscal pode ocorrer tanto no mês do benefício quanto no fim do ano.
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Estima-se, com base em experiências próprias, dados dos Ministérios da 
Cultura e do Esporte e de colegas captadores, que de 10 a 20 mil em-
presas poderão interessar às OSCs na captação de recursos por meio de 
incentivos fiscais federais, entre as 155 mil empresas que declaram por 
lucro real. A maioria das empresas declara por esse sistema, pois tem 
prejuízo ou lucro baixo.
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Nos últimos 3 anos, cerca de 3,4 mil empresas utilizaram o incentivo para a cultura34, e 2,5 mil delas, para o esporte35. Não há estatísticas de 
quantas empresas utilizaram o incentivo para a criança e o adolescente, visto que os fundos são municipais e a Receita Federal ainda não divulga 
esses dados. Já o valor aportado com o incentivo pelas empresas  representa cerca de 95% e pode ser observado nas Tabelas 10 e 11. 

As pessoas jurídicas, que declaram pelo lucro real, podem utilizar de maneira combinada, pois os incentivos não concorrem entre si e podem 
ser somados os incentivos fiscais relacionadosa:

•	 à cultura (Leis Rouanet e do Audiovisual); 

•	 à lei de incentivo ao esporte; 

•	 aos fundos da criança e do adolescente; 

•	 aos fundos do idoso; 

•	 ao PRONON; e 

•	 ao PRONAS/-PCD. 

Assim, a soma de percentuais para a destinação de recursos incentivada pelos mecanismos aqui tratados é de 9%. Investimentos e aportes a 
projetos sociais acima desse limite são tributados normalmente. Apesar de outras publicações e alguns contadores e advogados recomendarem 
um máximo de 6%36, inexiste base legal para afirmar que algum risco pode ser incorrido por essas empresas que direcionam os 9% permitidos nas 
leis (Tabela 8).

34Disponível em: www.cultura.gov.br; acesso em: 27/03/2016.
35Disponível em: www.esporte.gov.br; acesso em: 27/03/2016.
36http://www.fecomercio.com.br/upload/_v1/2015-07-30/13544.pdf
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Tabela 8 – Máximo de dedução com incentivos fiscais 
para empresas (cultura pode incluir 3% para audiovisual)37

37Fonte: elaboração própria com dados das leis de incentivos fiscais.

Incentivos Fiscais

Empresas 
Lucro Real

% do IR devido

Cultura* 4 (3+1)

Esporte 1

Crianças e Adolescentes 1

Idoso 1

Pronon 1

Pronás / PCD 1

Total 9
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Já as pessoas físicas entregaram cerca de 27,6 milhões de declarações de IR em 2015, sendo que 41,3% delas o fizeram no modelo completo, 
ou seja, 11,4 milhões de pessoas38 podem utilizar esses incentivos. Infelizmente, somente 2,6 mil utilizaram o incentivo ao esporte em 2014, e 9,6 
mil, o incentivo à cultura, que, em 2015, aumentou para 12,3 mil pessoas, ainda um percentual muito pequeno diante do potencial estimado. Essa 
estratégia de buscar apoio das pessoas físicas para os projetos incentivados não é mais significativa, porque elas devem apurar ou prever o im-
posto devido até o último dia útil do ano e depositar o valor na conta do projeto, dificultando muito esse tipo de doação. Apenas o incentivo para 
crianças e adolescentes permite que essa doação seja feita com a entrega da declaração do IR, calculando um percentual máximo de 3%, limitado 
a 6% no total dos incentivos sem saúde. Na Tabela 10, mais adiante, observa-se que a participação das pessoas físicas no valor total dos incentivos 
é de apenas 5,2%.

Pessoas físicas que declaram pelo modelo completo e utilizam incentivos fiscais devem obedecer ao teto de 8%, para a utilização de incentivos 
relacionados ao valor do IR devido. Sendo 6% nas destinações incentivadas pela Lei Rouanet, pela Lei do Audiovisual, pelos fundos da criança e 
do adolescente, pelos fundos do idoso e pela Lei de Incentivo ao Esporte. O total dos valores aportados pode estar em um projeto e um incentivo 
ou em vários projetos e diferentes incentivos, porém o valor máximo do investimento incentivado deve observar o limite global de 6% do valor do 
IR. Qualquer investimento adicional será considerado como doação pura e simples, não dedutível. 

Para chegar ao teto de 8%, pessoas físicas que declaram pelo modelo completo podem, ainda, destinar 1% do valor do IR devido para o PRO-
NON, e mais 1% para o PRONAS/-PCD (Tabela 9). 

38http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/grandes-numeros-dirpf-capa
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Tabela 9 – Máximo de dedução com incentivos fiscais para pessoas39

39Fonte: elaboração própria com dados das leis de incentivos fiscais.

Incentivos Fiscais
Pessoas modelo completo

% do IR devido

Cultura

6
Esporte

Crianças e Adolescentes

Idoso

Pronon 1

Pronas 1

Total 8
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Cabe à pessoa física ou à pessoa jurídica decidir como direcionar o mon-
tante de imposto devido. Em outras palavras, é permitido a elas destinar 
para mais de um fundo, projeto ou organização, somando as diferentes 
percentagens, desde que disponham de imposto suficiente para doar. 

Conceito de participação cidadã na captação por meio dos incentivos fiscais 
O incentivo, por si só, não oferece recursos, é uma estratégia que agrega sempre duas fontes: governo e empresas ou governo e pessoas. Na 

realidade, o governo deixa de arrecadar (renúncia fiscal), abrindo mão de receber, na maioria dos casos 100% do Imposto de Renda (limitado a 9% 
do imposto devido pelas empresas e 8% pelas pessoas). O dinheiro é do governo, no entanto as organizações precisam aprovar projetos e buscar 
recursos nas empresas e pessoas para que essas direcionem seus impostos para os projetos aprovados. Pode ser vista como uma terceirização da 
escolha, mais democrática.

Porém, existem vozes contrárias a esse sistema, principalmente no quesito de 100% da dedutibilidade do valor doado. A Nova Lei da Cultura 
(Pró-cultura), que aguarda aprovação no Senado, procura mostrar outros caminhos. A verdadeira participação cidadã que a Dra. Maria Nazaré 
Lins Barbosa apregoa há muito tempo e antes do projeto da nova lei, requer que a sociedade (pessoas e empresas) pague um pouquinho, de 15 a 
30%, por exemplo, e não adote o modelo vigente. No entanto, o modelo do Pró-cultura pede participação de até 70% das empresas, o que, sabemos, 

inviabiliza o incentivo quando um projeto for classificado com esta dedução. 
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Outros dados, curiosidades e aspectos importantes

No caso da doação em bens com a utilização de incentivos, o va-
lor dos bens doados por pessoas físicas será o da aquisição, caso 
tenham sido adquiridos no mesmo ano da doação; o constado na 
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual; ou 
o avaliado por valor de mercado. Caso o contribuinte opte por de-
clarar o valor de mercado, o valor do bem deverá ser determinado 
por laudo de perito ou empresa idônea. Já para pessoas jurídicas, 
adota-se o valor contábil dos bens utilizado na escrituração comer-
cial da empresa ou o valor de mercado (neste caso, o valor do bem 
deverá ser determinado por laudo de perito ou empresa idônea).
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Tabela 10 – Valores da renúncia fiscal federal com incentivos 
para Organizações da Sociedade Civil e produtores culturais em 201340

40Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal

LEI 2013

PJ PF TOTAL em R$ %

Cultura (Rouanet — art 18 e 26 + audiovisual) 1.201,8 22,0 1.223,8 59,9%

Ensino e Pesquisa + UPF + OSCIP 216,9 216,9 10,6%

Fundo dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente

203,5 66,4 269,9 13,2%

Esporte 182,2 4,7 186,9 9,1%

Fundo do Idoso 65,9 3,1 69,0 3,4%

Pronon + Pronas - PCD 68,8 9,4 78,2 3,8%

Total em R$ 1.939,1 105,6 2.044,7

% 94,8% 5,2% 100,0%
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Essa tabela demonstra o valor que a Receita Federal deixou de arrecadar em função de incentivos fiscais para OSCs e produtores culturais: 
cerca de R$ 2 bilhões em 2013, e estima-se um valor próximo a 2,6 bilhões em 2016. Vale ressaltar, porém que nem todo esse recurso foi para as 
OSCs, visto que uma parte dos incentivos é destinada para atividades culturais que englobam produtores do segundo setor. Não há como prever e 
não existem dados disponíveis que separem esse valor entre OSCs e produtores culturais com finalidade de lucro. Não se sabe quanto é de um ou 
de outro. Espera-se que o Ministério da Cultura ofereça essa informação para a sociedade. Como já dito, existe um projeto de lei que está parado no 
Senado. Essa observação é válida também para a Tabela 11, que inclui o valor dos incentivos que não são na base de 100% de dedução do imposto. 
Além do valor que o governo destina por meio das pessoas físicas e jurídicas, essas são obrigadas a aportar recursos sem incentivos. É o caso dos 
projetos culturais aprovados no art. 26 e na linha referente aos incentivos de ensino e pesquisa, UPF e OSCIP, que acrescentam cerca de R$ 600 
milhões (30%) aos dados da Tabela 10.
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Tabela 11 – Valores recebidos por associações, fundações, 
organizações de pesquisa e educação e produtores culturais em 201341

41Fonte: elaboração própria a partir de dados da Receita Federal com aumento dos valores considerados renúncia fiscal em função dos incentivos que não são 100%, como pesquisa, 
UPF, OSCIP e art. 26.

LEI 2013

PJ PF TOTAL em R$ %

Cultura (Rouanet — art 18 e 26 + audiovisual) 1.395,9 22,0 1.417,9 53,3%

Ensino e Pesquisa + UPF + OSCIP 637,9 637,9 24,0%

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 203,5 66,4 269,9 10,1%

Esporte 182,2 4,7 186,9 7,0%

Fundo do Idoso 65,9 3,1 69,0 2,6%

Pronon + Pronas/PCD 68,8 9,4 78,2 2,9%

Total em R$ 2.554,2 105,6 2.659,8

% 96,0% 4,0% 100,0%
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Cultura (Rouanet Art 18 e 26 + audiovisual

Pronas - PCD/PRONON

Pesquisa UPF + OSCIP

Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

Esporte

Fundo do Idoso

53,4%

2,9%

24%

10,1%

7% 2,6%

Figura 8 – Percentual por tipo de incentivo em 2013
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Tabela 12 – Renúncia fiscal segundo o Projeto de Lei Orçamentária em 2017; dados da Receita Federal

Previsão Tributária (2017) da Receita Federal - PLOA

Mecanismo Pessoas físicas Pessoas jurídicas Total

Audiovisual 1.405.371 59.593.684 60.999.055

Fundo da Infância e adolescência 89.912.554 243.159.706 333.072.260

Fundo do idoso 4.734.564 24.736.938 29.471.502

Incentivo ao Desporto 4.798.458 217.135.300 221.933.758

Incentivo a Cultura 24.579.144 1.298.811.416 1.323.390.560

Pronas-PCD 3.355.709 170.211.794 173.567.503

PRONON 4.636.338 170.211.794 174.848.132

Total geral 133.422.138 2.183.860.632 2.317.282.770
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O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) contém o valor que a Receita Federal 
envia ao Congresso para reduzir das receitas. Caso o valor não seja alcan-
çado — e não tem sido —, os valores não utilizados pela sociedade voltam 
contabilmente aos cofres da Receita (Tabela 12).

Vale lembrar que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real também po-
dem utilizar os incentivos oferecidos pelas OSCs até o limite de 2% do valor 
do lucro operacional. Para ensino e pesquisa, o limite é de 1,5% do valor do 
lucro operacional. Esse é o famoso incentivo chamado equivocadamente de 
2%, que leva muitas OSCs a oferecerem às empresas a vantagem de poder 
deduzir 2% direto do IR. Porém, vimos no Capítulo 2 que não é bem assim.
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Duas questões a se observar. A primeira, a insignificância do valor aportado pelas pessoas físicas, menos de 5% no total dos incentivos, pelo 
desconhecimento e pela dificuldade de apurar o valor possível no final do ano fiscal. A segunda, mesmo podendo contribuir com 9% do IR, as 150 
mil maiores empresas não o fazem e estão muito aquém das possibilidades que esse instrumento oferece. Isso deve acontecer por medo originado 
pela falta de conhecimento, por terem lucro pequeno ou até prejuízo. 

ATENÇÃO PESSOAL!!! Não faltam incentivos no Brasil. Faltam uma opera-
cionalidade mais amigável, mais conhecimento sobre o assunto e, talvez, 
eliminar leis.

Do meu ponto de vista, o grande número de leis sobre incentivos fiscais prejudica a captação de recursos para as OSCs. Uma situação melhor 
para essas organizações seria se houvesse uma só lei para todos os incentivos, conforme os modelos norte-americano e francês. O desconheci-
mento é grande em função da diversidade de leis, acarretando riscos, multas e o não aproveitamento das inúmeras oportunidades. Por isso, não 
seja amador nessas questões: profissionalize-se ou cerque-se de bons profissionais.
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Potencial dos incentivos fiscais federais

Tabela 13 – Decomposição da arrecadação do 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – 2011 a 2015 (em R$ milhões42)

42Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal - http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tri-
butaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014 

Decomposição da arrecadação do IRPJ – 2011 a 2015

IRPJ - lucro real 2011 2012 2013 2014 2015

Valor arrecadado IRPJ lucro 
real —155 mil empresas com 
as alíquotas de15+10+5 % 

70.529 65.173 78.141 75.012 70.686 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014
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Dos valores mencionados na Tabela 13, podemos prever que a primeira alíquota de 15% seja por volta de 60% do total arrecado pelo IRPJ das 
empresas e de 50% do mercado financeiro; sendo assim, prevemos um valor para os incentivos fiscais de cerca de R$ 40,4 bilhões, 31,2 de empre-
sas e 9,2 do mercado financeiro. O potencial de aporte utilizando 9% sobre os R$ 40,4 bilhões resulta um valor de R$ 3,6 bilhões que as empresas 
e os bancos podem aportar em todos os incentivos. Os adicionais de 10% (lucro acima de R$ 240 mil) e de 5% (organizações financeiras) não são 
passíveis de utilizar os incentivos.

Comparando os dados vistos com os da Tabela 10 (valores reais da renúncia fiscal), conclui-se que ainda existe muito espaço para crescer com 
essa estratégia de mobilização de recursos, visto que o valor aportado pelas empresas é cerca de 56% do potencial: 2 contra 3,6 bilhões possíveis. 

Mesmo alguns incentivos sendo muito novos, reforça-se a tese de que 
NÃO faltam mais incentivos, e sim uma forma de racionalizá-los e cons-
cientizar as pessoas físicas e jurídicas sobre a sua utilização.

Para prever o potencial das pessoas físicas, a Receita Federal43 disponibiliza dados que mostram R$ 85,5 bilhões de IR devido pelas 11,4 mi-
lhões de pessoas físicas que declaram pelo modelo completo em 2015. Calculando 8% sobre esse valor chegamos à disponibilidade de R$ 6,84 
bilhões para as pessoas aportarem em incentivos fiscais. De qualquer forma, o potencial está longe de ser alcançado, em função dos dados da 
Tabela 10, que aponta um valor de utilização da renúncia fiscal na ordem de R$ 105 milhões por parte das pessoas físicas, dos R$ 133 milhões dis-
ponibilizados no orçamento da União em 2017.

43http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf
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Tabela 14 – Quantidade de pessoas que utilizam incentivos por tipo de incentivo44

44Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal.

LEI 2012 2013 2014

Cultura (Rouanet  — art 18 e 26 + audiovisual) 25.169 23.204 14.874

Esporte 2.178 1.835 2.968

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 13.427 11.560 10.135

Fundo do Idoso 13.427 11.560 10.135

Pronon 18.438 18.874

Pronas - PCD 13.460 13.008

Total 54.201 80.057 69.994
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Analisando os dados da Tabela 14, percebemos que apesar de a quantidade de pessoas aportando recursos aos fundos ligados à criança e 
ao adolescente ser só maior que o de esporte, o valor aportado para esse incentivo pelas pessoas representa 63% do valor total doado, conforme 
Tabela 10.

Dados do Ministério da Cultura
O Ministério da Cultura, por meio de seu SALIC NET45, disponibiliza vários dados que permitem diversas análises que podem ajudar a enten-

der os outros incentivos fiscais e facilitar a captação com essa estratégia.

45http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php

Os dois gráficos abaixo demonstram que as pessoas físicas contribuem com 
um percentual muito pequeno de recursos financeiros apesar de serem 
quase ¾ dos doadores, ou seja, o peso financeiro das 3.500 empresas que 
aportam recursos para o incentivo fiscal é muito grande. O mesmo acontece 
com os outros incentivos.
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Figura 9 – Porcentagem de valor aportado por tipo de pessoa – 2014. Dados do Ministério da Cultura
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Figura 10 – Porcentagem de quantidade por tipo de pessoa – 2014. Dados do Ministério da Cultura
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Já os números a seguir são a grande justificativa para as mudanças previstas na Nova Lei da Cultura que aguarda votação no Senado Federal. 
Apesar de o quadro mostrar uma grande concentração de recursos na Região Sudeste, os dados do Ministério da Cultura não conseguem demons-
trar onde os recursos são aplicados, visto que o computado para fins estatísticos é a sede do proponente cultural, e não onde o produto cultural 
aconteceu, e se viajou o Brasil todo, por exemplo (Tabela 15).

Tabela 15 – Valores aportados por Região – Lei Rouanet. Dados do Ministério da Cultura

Região 2014 2015

Sudeste 1.035,6 913,4 

Sul 172,4 152,5 

Centro-Oeste 21,8 28,2 

Nordeste 70,3 54,0 

Norte 9,9 6,6 

Total 1.310,0 1.154,7 
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Figura 11 – Mês de aporte dos recursos incentivados para a cultura. Dados do Ministério da Cultura
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Percebe-se, na Figura 11, que 45% das doações estão concentradas em dezembro, porém não podemos desprezar as doações realizadas pelas 
empresas com lucro real trimestral, bem como o aporte realizado durante o ano todo pelas grandes empresas. 

Quando a apuração do IR devido é feita pela receita bruta (estimativa), pode ser que no fim do ano a empresa tenha menos imposto a pagar; 
se houver excesso no valor doado em relação ao limite, ele não poderá ser compensado no ano seguinte. Por conta disso, acontece a concentração 
de aportes no último mês do ano.

É importante não se esquecer de visitar as empresas o mais cedo pos-
sível durante o ano, para que uma parte do IR seja separada para os 
projetos apresentados.

As próximas tabelas e figuras demonstram que aprovar um projeto junto aos Ministérios da Cultura ou do Esporte é relativamente fácil, porém 
o mais difícil é a sua captação de recursos. No esporte, cerca de 30% dos valores aprovados são captados (Tabela 16).
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Tabela 16 – Dados de quantidade de projetos e valores aprovados e 
captados para o incentivo federal do esporte. Dados do Ministério do Esporte

A quantidade de empresas que investem no esporte por meio da lei só aumenta: em 2011, foram 1.503, mais que o dobro de 2009 (645). O número de entidades que apresentam projetos e 
conseguem captar os recursos disponibilizados pela Lei de Incentivo dobrou nos últimos dois anos. Em 2011, foram 349; 172 em 2009, 172; e 12 em 2007, 12. Desde que entrou em vigor, a Lei 
de Incentivo já destinou R$ 650 milhões a 1.852 projetos. Só em 2011, foram R$ 219,5 milhões, 20% a mais que em 2010 (R$ 191,9 milhões), o dobro de 2009 (R$ 110,8 milhões) e 331% a mais 
que no primeiro ano, 2007 (R$ 50,9 milhões).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Qtd aprovados 21 186 307 624 731 496 608 515 599 4.087

Qtd captados 13 76 173 283 359 346 353 363 518 2.484

Valor aprovado 63 241 394 839 883 493 725 576 689 4.903

Valor captado 51 82 111 193 221 212 238 255 247 1.610

Qtd empresas 62 421 797 1.628 1.865 1.914 2.529 2.677 1.891
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Percebe-se, ao analisar esses dados do Ministério do Esporte, que os valores estão estáveis nos últimos 4 anos em termos de valores aprovados 
e captados — cerca de R$ 550 e R$ 200 milhões, respectivamente  —, com pequenas oscilações (menos de 10%) para cima ou para baixo. Porém 
somente cerca de 2.500 empresas utilizaram tal incentivo em 2013 e 2014. 

Conforme tabela anterior, percebe-se que somente 1/3 dos valores aprovados foi captado para o incentivo ao esporte, porém em 2014 tal 
percentual chegou a mais de 44%, pois os proponentes de projetos perceberam que não deveriam aprovar valores muito altos em seus projetos, 
o que aconteceu entre 2010 e 2011. O mesmo acontece com os projetos culturais, conforme tabelas a seguir, em que somente 23% do montante 
de recursos aprovados consegue a captação de recursos e 50% da quantidade de projetos aprovados consegue captar pelo menos uma parte 
(Tabelas 17 e 18).

As OSCs devem procurar outras empresas, que não conhecem esse 
incentivo, por meio de pesquisa, principalmente na base do Ministério 
da Cultura, na qual existem mais de 3.500 empresas aptas.
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Tabela 17 – Valores apresentados, aprovados e captados 
no Ministério da Cultura. Dados do Ministério da Cultura

Tabela 18 – Quantidade de projetos apresentados, 
aprovados e captados no Ministério da Cultura. Dados do Ministério da Cultura

Ano
Valor

Apresentado Aprovado Apoiado
2012 7.018,7 5.469,4 1.302,0 

2013 8.450,6 5.592,0 1.331,2 

2014 8.397,2 5.786,1 1.341,1 

2015 6.654,1 5.259,9 1.223,4 

2016 5.706,6 3.912,3 1.154,5 

Ano
Quantidade

Apresentado Aprovado Apoiado
2012 10.014 6.435 3.574 

2013 11.555 6.463 3.470 

2014 14.426 6.057 3.288 

2015 11.276 5.469 3.155 

2016 5.095 4.509 2.825 
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Aprofundarei técnicas e ferramentas nos próximos capítulos, para que auxiliem as 
OSCs e seus captadores. Mostrarei também alguns casos de sucesso que consegui-
ram segmentar seus doadores e patrocinadores, melhorando sua imagem, bem como 
demonstrando resultados sociais. Neste capítulo foram apresentados muitos dados e 
informações para que as OSCs e seus captadores não sejam pegos desprevenidos 
sobre a realidade brasileira. Porém conhecer as minúcias contábeis e a realidade das 
empresas é fundamental para uma captação de sucesso. Como já dito, a captação com 
pessoas físicas ainda é um grande desafio e começam a aparecer soluções tecnológi-
cas para auxiliar tal tarefa. Vamos para frente!
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Capítulo 4
Calculando o imposto e combinando os 

seis incentivos federais e incentivos fiscais estaduais

“Onde há ordem, onde há combinação, há uma causa que ordena e combina; o acaso não existe.”
Jaime Balmes

Como os incentivos federais podem ser combinados? E os reflexos contábeis, como ficam?

Veremos as vantagens fiscais para as empresas e as pessoas em relação a cada um dos incentivos. Uma imperdível explicação contábil 
sobre o LALUR. 

Também vamos demonstrar o máximo que uma empresa que declara por lucro real pode aportar com recursos incentivados sem gastar nada 
(100%) ou com um pequeno aporte. 

E, por fim, um quadro com os incentivos estaduais existentes com o número da lei e os valores disponíveis será o fechamento deste capítulo. 
Venha comigo!

Explicação contábil
O captador de recursos e as OSCs precisam entender minimamente de Contabilidade para conseguir buscar apoiadores com essa estratégia. 

Nas grandes empresas que já utilizam os incentivos não será necessário explicar. São 3.500 que utilizam o incentivo à cultura e 2.500 empregando 
o incentivo ao esporte. As outras 147 mil empresas que declaram por lucro real não conhecem, não sabem e têm receio de utilizar esse mecanismo. 
Porém, se quisermos trazer para esse mercado mais empresas, necessitamos conhecer alguns conceitos contábeis. Estima-se que desse universo 
de empresas que declaram por lucro real, 20 mil tenham lucro de valor significativo que interesse para as OSCs. 

http://kdfrases.com/frase/143526
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Existem três maneiras de uma empresa abater os impostos para utilizar os incentivos fiscais federais:

Figura 12 – Formas de dedução de impostos

Esses três tipos serão mais bem explicados adiante. Por enquanto, saber que o tipo 1 é o mais importante e o mais utilizado é suficiente. Para 
tanto, iremos analisar um –LALUR, que é a parte do balanço contábil que demonstra o lucro das empresas. 

A função do LALUR é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do IR, com adições e exclusões ao lucro líquido do período-base, apu-
rando-se a base de cálculo do IR devido e o controle de valores que devem influenciar a determinação do lucro real de períodos-base futuros e que 
não constam da escrituração comercial (Tabela 19).
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Tabela 19 – Livro de Apuração do Lucro Real

EXEMPLO DE LALUR Sem incentivo ou doação

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio -

3 = Resultado oper.antes do IR 10.000.000

4 (+) Adições para cálculo da CSSL -

5 Constubuição social — CSLL — 9% 900.000

6 (+) Adições para cálculo do IR -

7  = LUCRO LÍQUIDO / REAL OU Ajustado antes do IR 10.000.000

8 IR devido 15% 1.500.000

9 (-) Deduzido do IR -

10 Adicional IRPJ  (Lucro Real - R$ 240.000) - 10% 976.000

11 Adicional de 5% — mercado financeiro 500.000

12  =  LUCRO LÍQUIDO 6.124.000

13 Total da carga tributária (5+8+10) 3.876.000

14 Economia com impostos -

15 Recuperação percentual do valor doado -



98

Guia sobre incentivos fiscais para captadores de recursos de OSCs

Analisando a tabela do LALUR, com exemplos numéricos de uma empresa média no Brasil, observamos que tal empresa teve um resultado 
operacional, que os leigos podem chamar de lucro de R$ 10 milhões. Depois de receber por todos os serviços e produtos vendidos, pago salários 
e encargos, matérias-primas e outros itens que compõem o custo, bem como pagar os impostos estaduais e municipais, essa empresa olha o seu 
extrato bancário, ou outro relatório financeiro ou econômico, em que esse lucro é apurado, e o balanço também mostrará esse resultado.

Pois bem, o governo também está olhando e monitorando, pois ele tem de receber parte desse lucro. 

	Na linha 5, recolhe-se ao governo federal 9% a título de CSSL.

	Na linha 8, recolhe-se 15% do IR — primeira alíquota.

	Na linha 10, um adicional de 10% para as empresas mais lucrativas — acima de R$ 240 mil no ano. Calcula-se da seguinte forma: total 
do lucro líquido (R$ 10.000.000) menos R$ 240.000 = R$ 9.760.000. Aplica-se a alíquota de 10% sobre essa diferença. No nosso exemplo, 
R$ 976.000.

	Na linha 11, um adicional de 5% para as empresas lucrativas do setor financeiro.

Ou seja, o governo é sócio, com 33,76% do lucro das empresas que declaram por lucro real (38,76% se for do setor financeiro).

O lucro de 66,24% — ou 61,24%, caso seja empresa do mercado financeiro — poderá ser dividido entre seus sócios, investido no mercado financei-

ro ou na compra de máquinas ou aplicado em outros investimentos que a empresa necessite realizar (Tabela 20).
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Tabela 20 – Dedução Tipo 1 – abatimento direto do Imposto de Renda

TIPO 1
Sem incentivo 

ou doação
Rouanet  18/ Pronon / Pronas / 

IDOSO / ESPORTE / FIA-CMDCA

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000 10.000.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio - 15.000

3 = Resultado oper.antes do IR 10.000.000 9.985.000

4 (+) Adições para cálculo da CSSL - 15.000

5 Constubuição social — CSLL — 9% 900.000 900.000

6 (+) Adições para cálculo do IR - 15.000

7  = LUCRO LÍQUIDO / REAL OU Ajustado antes do IR 10.000.000 10.000.000

8 IR devido 15% 1.500.000 1.485.000

9 (-) Deduzido do IR - 15.000

10 Adicional IRPJ  (Lucro Real — R$ 240.000) — 10% 976.000 976.000

11 Adicional de 5% — mercado financeiro 500.000 500.000

12  =  LUCRO LÍQUIDO 6.124.000 6.124.000

13 Total da carga tributária (5+8+10) 3.876.000 3.861.000

14 Economia com impostos - 15.000

15 Recuperação percentual do valor doado - 100%
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Quando o Estado pede o apoio das empresas para investir na cultura, no esporte e em outras causas sociais, ele argumenta que, se for da linha 
13, está de acordo, desde que não se altere os valores da linha 12. Isso é o que chamamos de incentivo 100%, e nós vamos chamar de abatimento 
tipo 1, quando se abate diretamente do imposto devido. Esse tipo de incentivo corresponde a mais de 80% dos recursos captados como incentivo 
à cultura (art. 18), ao esporte, à saúde, aos fundos da criança e do adolescente e ao fundo do idoso.

Percebe-se, por esse exemplo, que o valor aportado e direcionado para qualquer um desses projetos será abatido diretamente do IR linha 
8. Somando-se as linhas 8 e 9, a empresa desembolsa os mesmos R$ 1,5 milhão, caso não realize o aporte. Não existe ganho financeiro, porém a 
empresa não gasta nada a mais e pode divulgar que apoia projetos importantes para a sociedade. É um ganho intangível e de marketing. Por outro 
lado, o incentivo com 100% de abatimento pode não envolver a empresa à iniciativa, favorecendo a destinação por amizade e não por alinhamento 
da empresa, qualidade do projeto e resultados obtidos. Veremos esse tema em maior profundidade no próximo capítulo: como mostrar e conven-
cer os financiadores a investirem. Nesse tipo de incentivo não há diferenciação de lucro real e o seguimento mercado financeiro, nas empresas.
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Tabela 21 – Dedução Tipo 2 – dedução como despesa operacional

TIPO 2
Sem incentivo 

ou doação
Qualqer OSC 

(antigo UPF e OSCIP)  

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000 10.000.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio - 15.000

3 = Resultado oper.antes do IR 10.000.000 9.985.000

4 (+) Adições para cálculo da CSSL - 0

5 Contribuição social— CSLL — 9% 900.000 898.650

6 (+) Adições para cálculo do IR -

7  = LUCRO LÍQUIDO / REAL OU Ajustado antes do IR 10.000.000 9.985.000

8 IR devido 15% 1.500.000 1.497.750

9 (-) Deduzido do IR - 0

10 Adicional IRPJ  (Lucro Real - R$ 240.000) - 10% 976.000 974.500

11 Adicional de 5% — mercado financeiro 500.000 499.250

12  =  LUCRO LÍQUIDO 6.124.000 6.614.100

13 Total da carga tributária (5+8+10) 3.876.000 3.370.900

14 Economia com impostos - 5.100 / 5.850

15 Recuperação percentual do valor doado - 34% / 39%
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Esse tipo de incentivo ganhou maior significância após a versão final da lei 13.019 de 2014 — o MROSC —, que extinguiu a UPF e oferecia 
esse incentivo somente para aquelas organizações que tinham o título de UPF (cerca de 10 mil) e OSCIPs (cerca de 7 mil). Hoje, esse incentivo 
beneficia a todas as 440 mil OSCs do Brasil, como já visto nos Capítulos 1 e 2. Permite qualquer OSC receber recursos diretamente na conta, sem 
a necessidade de ter projeto escrito e oferecer o recibo que permita a empresa abater como despesa operacional; como demostrado na Tabela 21, 
essa empresa terá menos impostos a pagar, na ordem de 34 ou 39% caso seja do mercado financeiro. Pagará menos CSLL, linha 5, menos IR na 
primeira alíquota e nos adicionais, linhas 8, 10 e 11. Na verdade, essa empresa terá de doar, aportar entre 61 e 66% de recursos entre 9.150 e 9.900., 
No exemplo mencionado, isso significa que ela tem de estar envolvida na causa, e não só interessada no incentivo fiscal.
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TIPO 3 - A
Sem incentivo 

ou doação
Lei do Audio 

Visual
1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000 10.000.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio - 15.000

3 = Resultado oper.antes do IR 10.000.000 9.985.000

4 (+) Adições para cálculo da CSSL - 0

5 Contribuição social — CSLL — 9% 900.000 900.000

6 (+) Adições para cálculo do IR -

7  = LUCRO LÍQUIDO / REAL OU Ajustado antes do IR 10.000.000 9.985.000

8 IR devido 15% 1.500.000 1.482.750

9 (-) Deduzido do IR - 15.000

10 Adicional IRPJ  (Lucro Real - R$ 240.000) - 10% 976.000 974.500

11 Adicional de 5% — mercado financeiro 500.000 499.250

12  =  LUCRO LÍQUIDO 6.124.000 6.128.500

13 Total da carga tributária (5+8+10) 3.876.000 3.856.500

14 Economia com impostos - 18.750 / 19.500

15 Recuperação percentual do valor doado - 125% / 130% 

Tabela 22 – Dedução Tipo 3A – mista – 
dedução como despesa operacional e direto do Imposto de Renda – Audiovisual
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Esses tipos de incentivo fiscal (3A e 3B) são bem mais complexos do ponto de vista contábil e só atendem aos projetos apoiados pelo art. 26 da 
Lei da Cultura (Lei Rouanet) e pelos artigos 1º e 3º da Lei do Audiovisual, para filmes que serão exibidos em grande circuito com venda de ingresso. 
Como vimos, ele combina os tipos 2 e 1 do abatimento de impostos: abate-se como despesa operacional e também do IR a pagar na linha 9.

O único incentivo fiscal onde uma empresa pode ganhar apoiando um projeto é o do audiovisual, pois irá permitir lançar 100% como despesa 
operacional para apurar-se o IR, além de abater 100% do valor diretamente do imposto devido. Sendo assim, essa empresa poderá ter um ganho 
de 30%, caso seja do mercado financeiro, ou 25%, se for empresa de lucro real normal, conforme podemos observar na coluna referente a esse 
incentivo na Tabela 22. Para a apuração do CSLL, não se permite abater o valor aportado como despesa operacional.
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Tabela 23 – Dedução Tipo 3B – mista – 
dedução como despesa operacional e direto do Imposto de Renda – art. 26 da Lei Rouanet

TIPO 3 - B
Sem incentivo 

ou doação
Lei Rouanet 40% 
- doação - Art.26

Lei Rouanet 30% - 
patrocínio - Art.26

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000 10.000.000 10.000.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio - 15.000 15.000

3 = Resultado oper.antes do IR 10.000.000 9.985.000 9.985.000

4 (+) Adições para cálculo da CSSL - 0 0

5 Contribuição social — CSLL — 9% 900.000 898.650 898.650

6 (+) Adições para cálculo do IR -

7  = LUCRO LÍQUIDO / REAL OU Ajustado antes do IR 10.000.000 9.985.000 9.985.000

8 IR devido 15% 1.500.000 1.491.750 1.493.250

9 (-) Deduzido do IR - 6.000 4.500

10 Adicional IRPJ  (Lucro Real - R$ 240.000) - 10% 976.000 974.500 974.500

11 Adicional de 5% — mercado financeiro 500.000 499.250 499.250

12  =  LUCRO LÍQUIDO 6.124.000 6.120.850 6.119.350

13 Total da carga tributária (5+8+10) 3.876.000 3.864.150 3.865.650

14 Economia com impostos - 11.100 / 11.850 9.600 / 10.350

15 Recuperação percentual do valor doado - 74% / 79% 64% / 69%
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Já os projetos classificados no art. 26 atingem menos de 7% dos valores aportados para a cultura como um todo. Os projetos com esse tipo de 
aprovação, tais como shows de música popular, oficinas, etc., poderão lançar o aporte como despesa operacional e abater do imposto 34 ou 39%, 
conforme o tipo 2. Além desse valor, será abatido do IR devido 40% quando doação e 30% quando patrocínio, gerando uma vantagem para as 
empresas entre 64 e 79%. 

A diferença entre doação e patrocínio é que somente OSCs podem receber 
doações. Produtores culturais com projeto no art. 26, somente patrocínios. 
Além dessa limitação, os patrocinadores que optarem por doação não po-
derão incluir seus logos em anúncios pagos em jornais e revistas. A logo-
marca pode aparecer em vídeo, locução, faixas ou programa, ou seja, mídias 
em que os espaços não foram comprados. Também não poderão receber 
10% dos produtos culturais, tais como ingressos, livros, CDs ou DVDs.
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Tabela 24 – Resumindo as vantagens de cada incentivo. Dados das leis dos incentivos fiscais

Vantagens fiscais
Rouanet art 
18 (tipo 1)

Pronon / Pro-
nas / IDOSO 
/ ESPORTE / 
FIA-CMDCA                 

(tipo 1)

MROSC - 
antigo UPF 
e  OSCIP - 

tipo 2

Lei doAu-
dio visual                            
(tipo 3 -A)

Rouanet 
art 26 40% 

doação 
(tipo 3 - B)

Rouanet 
art 26 30% 
patrocínio 
(tipo 3 - B)

1
Resultado operacional 
antes do Incentivo ou Doação

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

2 IRPJ - devido - 15% 1.500.000 1.500.000 1.497.750 1.497.750 1.497.750 1.497.750

3 Limite  % s/ linha   1 ou 2 4% 1% 2% 3% 4% / 10% 4% / 13,334%

4
Valor Máximo possível 
de apoio com incentivo

60.000 15.000 200.000 45.000 150.000 200.000

5
Recuperação percentual do 
valor doado

100% 100% 34% a 39%
125% a 
130%

74% a 79% 64% a 69%

6 Desembolso do investidor 0 0 61% a 66% 21% a 26% 31% a 36%



108

Guia sobre incentivos fiscais para captadores de recursos de OSCs

Analisando a Tabela 24, percebemos a diferença entre limites de cada incentivo para as empresas na linha 3 e as vantagens fiscais na linha 5, 
bem como o aporte necessário para os incentivos dos tipos 2 e 3, que não são 100%. Também observamos que na coluna do MROSC o limite de 2% 
é sobre a linha 1, e nos outros incentivos, sobre a linha 2.

Combinando incentivos
Observando os limites de cada incentivo das empresas, verifica-se a possibilidade de combinação de vários incentivos. Podemos oferecer para 

uma determinada empresa que obteve os R$ 10 milhões de resultado, um aporte R$ 135 mil, o que se traduz em 9% do lucro em projeto do tipo 1 
de abatimento, conforme Tabela 8 do Capítulo 3. Porém, se atentarmos para os outros dois incentivos dos tipos 2 e 3A (Audiovisual), veremos esse 
limite subir para R$ 335 mil, o que significa 22,3% do imposto devido ou 3,/4% do resultado operacional, conforme tabela a seguir.

Não existe falta de incentivos no Brasil, e sim a presença 
de leis muito complexas e detalhadas.

Ainda assim, nesse exemplo essa empresa terá de aportar uma parte — R$ 120.750  —– com recursos próprios (36%) e R$ 214.250 com recursos 
de economia de impostos. Segue exemplo de uma empresa que doa R$ 200 mil para a OSC, além de R$ 45 mil para projeto audiovisual e R$ 15 mil 
para cada um dos demais incentivos (Lei Rouanet, esporte, criança e adolescente, idosos e saúde). 
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Tabela 25 – Combinando incentivos. Dados das leis de incentivos fiscais

Rouanet 18/ Pronon / 
Pronas / IDOSO / ES-
PORTE / FIA-CMDCA                            

Com todos os incentivos: 200 
mil  OSC +  45 mil audio visual + 
15 mil esporte, Rouanet, idoso, 
FIA, PRONON, PRONAS

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000 10.000.000

8 IR devido 15% 1.485.000 1.328.250

Limite % sobre linha 1  ou 8 9% 22,3% 3,4%

Valor máximo de doação incentivada 135.000 335.000

15 Recuperação percentual do valor doado 100%  214.250 64%

16 Desembolso do investidor 0 120.750 36%
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Caso essa empresa deseje aportar recursos sem desembolar nenhum valor, a solução a seguir poderá ser utilizada, em que 10,1% do imposto 
devido poderá ser incentivado ou cerca de 1,5% do resultado bruto. Obtém-se esse resultado doando R$ 17 mil para uma OSC com recibo de doa-
ção específico, além de R$ 45 mil para projeto audiovisual e mais R$ 15 mil para cada um dos demais incentivos (Tabelas 25, 26 e 27).

Tabela 26 – Combinando incentivos sem aporte 
de recursos por parte da empresa. Dados das leis de incentivos fiscais

Com todos os incentivos: 
17 mil  OSC +  45 mil audio visual + 15 mil esporte, 

Rouanet, idoso, FIA,  PRONON, PRONAS

1 Resultado operacional antes do Incentivo ou Doação 10.000.000

8 IR devido 15% 1.355.700

Limite % sobre linha 1  ou 8 10,0% 1,5%

Valor máximo de doação incentivada 152.000

15 Recuperação percentual do valor doado 152.000 100%

16 Desembolso do investidor 0
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*Imposto devido a pagar ou restituir — total 8% (vide Tabela 9 do Capítulo 3).

Tabela 27 –  Incentivo fiscal para pessoa física 
e apuração do Imposto de Renda. Dados das leis de incentivos fiscais

Imposto de Renda Pessoa Física

1 Receita anual (salário e Pró-labore) 100.000

2 (-) Doação filantrópica/patrocinio 2.000

3 IR - devido 27,5% 27.500

4 (-) Deduzido do IR 2.000

5 Total pago de impostos 25.500

6 Economia com impostos 2.000

7 Recuperação percentual do valor doado 100%
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Aproveitar os incentivos fiscais na declaração de IR da pessoa física é bem simples. Existe um código para cada tipo de incentivo e pode-se aportar 
até 6% nos incentivos à criança e ao adolescente, à cultura, ao esporte ou ao idoso. Poderá ser o total do limite de 6% em um tipo de incentivo ou pro-
jeto, ou ainda uma combinação entre eles, desde que não se ultrapasse o limite dos 6% (veja Tabela 9 no Capítulo 3) da linha 3 (R$ 1.650,00 em nosso 
exemplo anterior) e o depósito seja realizado até o último dia bancário do ano-base (normalmente, dia 28 ou 29 de dezembro). No caso do incentivo 
à criança e ao adolescente, o depósito de até 3% poderá ser realizado até a data da entrega da declaração. Além desses valores, poderá ser acrescen-
tado 1% para projetos de oncologia e 1% para projetos envolvendo PCD. Mais R$ 275,00 em cada um, totalizando R$ 2.200,00, que serão abatidos do 
imposto a pagar ou acrescidos no valor a ser restituído. Sendo assim, demonstra-se que os 100% direcionados para um projeto com incentivo saem do 
bolso do governo, e não da pessoa física contribuinte, porém ele terá realizado um empréstimo ao fisco, caso tenha imposto a ser restituído. 

Incentivos estaduais 
Existem ainda incentivos estaduais e municipais para diversas atividades, principalmente culturais e esportivas. Utilizando o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) —, imposto estadual —, e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) — impostos municipais —, acessa-se um número muito maior de empresas que podem utilizar esse incentivo. É uma 
ferramenta que deve ser acionada pelas OSCs, se bem que, como os valores disponíveis são muito menores que os incentivos federais, essa ferra-
menta é mais útil aos produtores independentes e às OSCs de pequeno porte ou ainda aos projetos de valores menores. 

No quadro a seguir temos uma pequena amostra das leis disponíveis. Observa-se uma disponibilidade perto de R$ 660 milhões para a cultura, 
e estima-se que exista quase de R$ 1 bilhão entre todas as leis de incentivo ao esporte, ao turismo e à cultura nos Estados e municípios que podem 
ser adicionadas às federais na maioria dos casos. 
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Cabe ainda um estudo profundo sobre essas leis. Um disponível foi elaborado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) de Brasília em 200746, 
mas encontra-se defasado; outro mais atualizado foi elaborado pelo especialista Cesnik em 201547, com foco no patrocinador, de onde tiramos os 
dados da Tabela 28. Com um novo estudo seria possível comparar aspectos como: quem pode ser o proponente, quais são as áreas de atuação, os 
limites para o incentivo e para o captador, bem como o tamanho de projetos em reais e a descrição de fundos atrelados aos incentivos.

46Disponível em: www.google.com.br/search?q=estudo+comparativo+incentivos+estaduais+e+municipais&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-BR:official&client=firefox- 
a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei= Jg7dUoDzOseU8QfXgoDwBg; acesso em: 12/01/2014.
47http://www.manualdopatrocinador.com.br/ 

Não deixe de procurar as leis municipais, como a Lei Mendonça, da cidade de São Paulo.

http://www.manualdopatrocinador.com.br/
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Tabela 28 – Incentivos estaduais resumidos. Dados do Mapa do Financiador Cultural

Continua...

Estado Lei N Nome da Lei Vantagem Fiscal
Valores em mi-

lhões de R$ 2014
Site Esporte

Acre 6.312/10 Precult Fundo / Editais (1) www.cultura.ac.gov.br 1.288/99

Alagoas 6.292/02 FDAC Editais (1) www.cultura.al.gov.br sim

Amapá 0.912/05 Lei Estadual 80% 15,6
https://www.facebook.com/SecultSecreta-

riaDeEstadoDaCulturaDoAmapa/
sim

Amazonas Editais www.cultura.am.gov.br sim

Bahia 11.899/10 Faz culura 80% 15 www.cultura.ba.gov.br 7.539/98

Ceara 13.811/06 FEC 50 a 100% (*) 15
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/in-

centivo-as-artes
sim

Distrito 

Federal
5.021/13 FAC 80 a100% 43,2 www.cultura.df.gov.br sim

Espirito Santo 458/08 Funcultura Editais www.secult.es.gov.br

Goias 17.627/12 Goyazes Editais 10 (2013) www.secult.go.gov.br 18.027/13

Maranhão 9.437/11 100% 15 www.cultura.ma.gov.br 9.436/11

Mato Grosso 9.078/09 FEC 100% 12 www.cultura.mt.gov.br 20.824/13

Mato Grosso 

do Sul
2.832/04 100% 2 www.fundacaodecultura.ms.gov.br 3.309/10

Minas Gerais 20.694/13 LEIC 95 a 99% 79 www.cultura.mg.gov.br 20824/13

Pará 6.572/03
SEIVA e 
SEMEAR

80% 5,1 http://www.fcp.pa.gov.br/semear/ sim

http://www.cultura.ac.gov.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.cultura.am.gov.br/
http://www.cultura.ba.gov.br/
http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.secult.es.gov.br/
http://www.cultura.ma.gov.br/
http://www.cultura.mt.gov.br/
http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/
http://www.cultura.mg.gov.br/


115

Michel Freller

Tabela 28 – Continuação

Estado Lei N Nome da Lei Vantagem Fiscal
Valores em mi-

lhões de R$ 2014
Site Esporte

Paraíba 7.516/03 FIC 80% 2,6 www.paraiba.pb.gov.br/cultura 8.472/08

Paraná 17.043/11 Profice 100% 30 www.cultura.pr.gov.br 428/13

Pernanbuco 12.310/02 Funcultura 100% 33,5 http://www.cultura.pe.gov.br/funcultura/ sim

Piauí 6.313/13 SIEC / FIC 15 a 100% 8 http://www.cultura.pi.gov.br/ 5.315/03

Rio de 
Janeiro

1.954/92 40 a 100% 106 www.cultura.rj.gov.br 1.954/92

Rio Grande 
do Norte

7.700/99
Câmara 
Cascudo

80% 6 sim

Rio Grande 
do Sul

13.490/10
Procultura - 

FAC
100% 85 www.cultura.rs.gov.br 13.924/12

Rondonia 2.745/12 SEFIC http://www.rondonia.ro.gov.br/secel/ sim

Roraima 727/09 80% 1,5 www.educacao.rr.gov.br sim

Santa 
Catarina

16.301/13 SEITEC 100% 40,4 http://www.sol.sc.gov.br/ 16.301/13

São Paulo 12.268/06 ProAC 100% 135,2 www.cultura.sp.gov.br 13.918/09

Sergipe 4.490/01 FUNCART 80% http://cultura.se.gov.br/ sim

Tocantins 1402/03 Procultura Editais www.cultura.to.gov.br sim

http://www.paraiba.pb.gov.br/cultura
http://www.cultura.pr.gov.br/
http://www.cultura.rj.gov.br/
http://www.cultura.rs.gov.br/
http://www.educacao.rr.gov.br/
http://www.cultura.sp.gov.br/
http://www.cultura.to.gov.br/
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Para mais informações sobre leis municipais, veja o Mapa do Financiamento Cultural48.

48http://www.mapafinanciamentocultural.org.br/imagens/catalogo.pdf 

No próximo capítulo vamos encerrar o nosso desafio com uma conversa sobre par-
cerias com as congêneres, estratégias sobre mobilização de recursos e várias for-
mas de envolver o patrocinador. “A humanidade é para si mesma simultaneamente 
seu pior inimigo e sua melhor oportunidade”, Patrick Viveret. Que possamos buscar 
as melhores oportunidades!

http://www.mapafinanciamentocultural.org.br/imagens/catalogo.pdf
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Capítulo 5
Estratégias de captação de recursos com incentivos fiscais

“Para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão”.
Nise da Silveira

Para aqueles leitores que chegaram até aqui, ou que já conhecem o conteúdo técnico estatístico apresentado nos capítulos anteriores e 
começaram a leitura por este último, faz-se necessário um pequeno resumo.

Iniciei este guia comentando o tamanho do mercado das OSCs com dados das FASFIL, entre outros, e expliquei a diferença entre imu-
nidade, isenção e incentivo fiscal. No Capítulo 2, abordamos os seis incentivos fiscais federais e seus pontos principais. Em seguida, estimei o po-
tencial de mercado para projetos incentivados mostrando seus limites e dados disponíveis de cada incentivo. No Capítulo 4, descrevi as vantagens 
fiscais para empresas e pessoas em cada um dos incentivos e como podem ser combinados, maximizando a gestão de impostos devidos por meio 
da destinação, da doação ou do patrocínio para projetos com incentivos federais e estaduais.

Não se pode esquecer que para aprovar os projetos junto aos órgãos que fazem a autorização, além de conhecer leis, decretos, regulamentos e 
instruções normativas, precisaremos escrever de forma clara e concisa. Um projeto bem escrito é fundamental para ser aprovado e demanda me-
nos questionamentos por parte dos analistas, além de a parte financeira dever atender aos requisitos legais e ter valores de acordo com o mercado. 
Porém, depois de aprovado, o que precisa ser feito? 

Vimos, a partir dos dados apresentados no Capítulo 3, que aprovar um projeto é relativamente fácil, mas o desafio está na sua captação, a busca 
por apoiadores pessoas jurídicas ou físicas. É disso que tratará este capítulo: de uma orientação e dicas para acessar esses recursos tão concorridos; 
dos tipos de empresas que encontramos nesse mercado e como as contatamos e as convencemos de que nosso projeto merece receber o seu apoio. 
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As estratégias e táticas para buscar os recursos das pessoas físicas, grande oportunidade e desafio atual, também serão comentadas neste 
Capítulo 5.

Sabendo identificar patrocinadores e doadores
Empresa patrocinadora ou doadora e seus tipos:

a. As empresas com instituto ou fundação de cunho empresarial, ou que tenham uma área de responsabilidade social bem desenhada, 
que opera projetos próprios ou não e são guiadas por Investimento Social Privado (ISP), que, segundo o GIFE: “é o repasse voluntário de 
recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público”. 

 Esse tipo de empresa tem parcerias de longo prazo com determinadas OSCs que atuam na região ou com o público-alvo de seu interesse, 
ou ainda publicam editais. Os indicadores de resultados são fundamentais para esse tipo de parceria. Apesar de a utilização de incentivos 
fiscais não ser considerada ISP, pois é um recurso governamental, a tomada de decisão pode ser realizada pela empresa, pelos mesmos 
critérios do ISP, tentando alinhar a destinação do imposto de forma geográfica, com relação aos seus stakeholders, de forma temática ou 
ainda de forma institucional. Exemplos: Volkswagen, Votorantim, Comgas, Sabesp, Porto Seguro, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Coca-
-Cola, Totvs e quase todas as empresas e fundações associadas ao GIFE49.

b. Grandes empresas sem instituto ou fundação que não publicam editais. Sugerimos pesquisar no site dos Ministérios da Cultura50 e do 
Esporte51 sobre “quem são” e “no que tem investido”, além de analisar o site da empresa para buscar aquelas que tem alguma ligação e ISP 
com a causa ou projeto da OSC. Exemplos: Ecorodovias, Shell, Bradesco, Pepsico, Santander.

c. Empresas com relacionamento entre diretores da OSC e as empresas (amizade, indicação). Sugiro utilizar uma ferramenta de verificação 
de vínculos, interesse pela causa e capacidade de investimento – VIC. A planilha VIC consiste na pesquisa e seleção de potenciais inves-
tidores sociais e/ou parceiros — metodologia baseada no Hank Rosso’s LAI Principle (Linkage Ability and Interest)52. Um modelo está ao 

49http://gife.org.br/
50http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
51http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/consulta-recursos-captados
52http://www.afpnet.org/files/contentdocuments/ht_prospectresearch_laiprinciple.pdf
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final deste capítulo e mostra o nome das empresas em que conhecemos alguém que pertença ao seu corpo de profissionais. Poder ser o 
presidente ou um profissional de serviços gerais, porém serão pessoas que nos abrirão a porta e nos colocarão em contato com quem de-
cide. Daremos nota de 1 a 5 para o vínculo que temos com aquela pessoa, sendo 5 um contato grande; 3, médio; e 1, nenhum. O interesse 
na causa podemos medir pelas informações que temos no site ou que sabemos, sendo 5 muito alinhado o interesse da empresa com o 
projeto, 3 quando não descobrimos o interesse da empresa e 1 quando sabemos que o interesse dela é outro. No item capacidade daremos 
nota 5 para os grandes grupos nacionais — entre os 100 maiores da revista Exame —, bem como as multinacionais e os bancos; nota 4 para 
empresas situadas entre 100 e 500 no ranking; nota 3 para organizações regionais e que estejam entre 500 e 2.000 do ranking; nota 2 para 
as demais do ranking; e nota 1 para quem não aparece em nenhuma lista de maiores. Colocaremos essa planilha em ordem decrescente 
e começaremos os contatos com aquelas pessoas e empresas que tiveram a maior pontuação, sendo o vínculo a nota de desempate.

d. Empresas que têm o marketing como drive principal na seleção de projetos. Esse tipo é para OSC que consiga mostrar repercussões na 
mídia. Grandes shows, óperas e musicais são o foco dessas empresas. Exemplos: Gol, Cielo, Visa, Ambev, Bradesco, Schincariol.

e. Indicação de agentes/captadores que ainda trabalham por comissão.

Lembrando que normalmente as empresas não têm apenas um canal para a seleção de 
projetos incentivados e que podem ser utilizadas as cinco portas descritas acima, além 
da possibilidade de “falar” com a empresa de forma diferente em cada uma das portas. 
A ênfase será diferente, porém o projeto é o mesmo.
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Como vimos nos capítulos iniciais, cada empresa pode aportar até 9% do imposto devido; em geral, uma OSC não consegue ter projetos 
aprovados em todas as leis. Sendo assim, abre-se uma oportunidade para indicar e ser indicada por OSCs parceiras que tenham bons contatos em 
empresas patrocinadoras. Quando conseguir acessar uma determinada empresa, a OSC não leva apenas o seu projeto, mas os de outras OSCs que 
atuam na mesma região ou que tenham outro tipo de aproximação. Caso consiga o apoio da empresa, a OSC que “vendeu” o projeto fica com a 
comissão permitida por cada tipo de incentivo e vice-versa. 

Esse procedimento é denominado captação colaborativa, estratégia 
moderna e pouco utilizada, pois ainda existe muita desconfiança entre as 
organizações e ciúmes entre os seus captadores e diretores. 
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Doadores pessoas físicas:

Doadores pessoas físicas podem e devem ser contatadas. Os médios e grandes se assemelham ao tipo C das empresas, e pode-se utilizar da 
mesma ferramenta. O relacionamento e o conhecimento de pessoas influentes constituem uma grande vantagem. Resultado positivo também se 
obtém conhecendo quem conhece essas pessoas.

Projetos na área cultural, como museus, orquestras e grupos estáveis de teatro e dança, conseguem, com a venda de ingressos para a tempo-
rada, livros e CDs (venda antecipada), obter recursos por meio das pessoas físicas. É importante que se utilize a tática de criar “amigos do museu” 
e fã-clubes.

Porém, projetos voltados para a criança e o adolescente levam a maioria dos recursos aportados por esse tipo de apoiador (63%), ainda assim 
bem abaixo dos limites que a lei oferece. Veja Tabela 10 no Capítulo 3.

Outra tática muito utilizada e que proporciona bons resultados é mesclar as pessoas jurídica e física e buscar apoio das grandes empresas em 
seus departamentos de Recursos Humanos, para que apoiem e divulguem projetos junto a seus funcionários. As pessoas preferem doar sabendo 
que a empresa está referendando e, muitas vezes, fiscalizando, pois os recursos com e sem incentivos dela também estão envolvidos.

Algumas empresas chegam a emprestar o recurso para o funcionário em dezembro e ele paga em algumas parcelas ou quando receber de 
volta da Receita Federal. É o caso do Santander, que chega a ter mais de 60% dos funcionários aportando recursos em projetos com a chancela do 
banco. Mesmo os funcionários que declaram pelo modelo simplificado e não têm a vantagem do incentivo doam, pois estão envolvidos. Outro 
caso de sucesso utilizando essa tática é a UNIMED de Belo Horizonte, porém há outras empresas que divulgam e promovem projetos, tais como 
Gerdau, Vivo, Cemig, Volvo, entre outras.
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Dicas para aproximação com parceiros em potencial
A marcação da visita, o envio do projeto e a reunião de apresentação e captação

•	 Para os tipos de financiadores e patrocinadores “b”, “c” e “d”, o agendamento da visita é mais importante, não requer envio prévio de pro-
jeto, via site ou sistema de editais para os patrocinadores, no formato técnico.

•	 Realizar pesquisas de possíveis apoiadores aos projetos da OSC em que atuamos, ou ainda identificá-los por meio de amizade ou indica-
ção. Após identificação, tentar marcar visitas para apresentação. 

•	 É bom evitar ao máximo o envio dos projetos por e-mail, mesmo quando solicitados com ênfase. Para tanto, precisaremos de um resumo 
que caiba em uma tela do computador (letras grandes) e, se possível, com uma imagem em HTML — empresas, em geral, não permitem 
a abertura de documentos anexados. Nesse resumo, contaremos os diferenciais do projeto e deixaremos o interlocutor com vontade de 
saber mais e interessado em marcar a apresentação presencial.

•	 Recomendo que as visitas sejam feitas por duas pessoas. Podemos apresentar inicialmente para um gerente ou até um assistente, porém 
o ideal seria apresentar direto à diretoria de Responsabilidade Social, Recursos Humanos, Marketing ou Finanças/Contabilidade. Caso a 
empresa designe que os projetos sejam primeiro apresentados para uma determinada pessoa, sugerimos respeitar a cultura do local — 
mesmo que tenhamos amizade com o presidente — e começar por ela.

•	 Recomendo utilizar o Método AIDA, de Tom Ahern, para preparar o e-mail de apre-
sentação, bem como o que será apresentado no dia do encontro marcado.
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•	 É de suma importância criar materiais de comunicação que chamem a atenção, despertem o interesse e o desejo de saber mais, e que re-
sultem no agendamento de uma reunião (no caso do e-mail), e o aporte de recursos quando da seleção da nossa causa e do nosso projeto. 
Teremos pronta, em mãos, uma apresentação do nosso projeto/organização que deverá seguir o seguinte roteiro (não envie por e-mail):

 1. Resultados;

 2. Missão e quem somos;

 3. Os projetos, a metodologia (como fazemos com fotos) — contar a história;

 4. Justificativas, diferencial, resultados esperados;

 5. Incentivo, benefícios, contrapartida, visibilidade;

 6. Como apoiar, proposta de investimento;

 7. Contato — site, telefone, nome (deve estar em um cartão separado também).

Dicas para apresentação com parceiros em potencial
•	 Leve com você algumas frases que serão indicativas do que você precisa falar, no máximo 10 slides/telas ou escritas em um papel; elas 

servem como frases iniciadoras de um tema. Não levar um projeto técnico nem o que foi aprovado na lei de incentivo, e sim uma explica-
ção primeiro da organização e depois do projeto incentivado. Um erro muito comum é começar a falar do projeto que tem incentivo sem 
antes falar da causa e da organização.

•	 A vantagem de mostrar seu projeto em um programa de apresentação é que, além das frases, seu material podem conter imagens e, 
muitas vezes, um vídeo de até dois minutos. Ao apresentar os textos, faça-o de forma clara e evite lê-los. Teremos duas apresentações: 
uma será mostrada e a outra será entregue ao parceiro que contém maiores informações. Existem vários programas para realizar essa 
apresentação. O sistema do Power Point, da Microsoft, é o mais famoso, porém outros softwares poderão ser utilizados — Emaze, Prezi, 
Flash ou em PDF, da Adobe. A utilização de softwares de apresentação oferece uma ideia de profissionalismo, porém tome cuidado para 
não exagerar nos recursos e efeitos especiais, para não confundir o interlocutor.
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•	 A Apresentação 1 será utilizada na apresentação pessoal e terá imagens e apenas palavras-chave, frases detonadoras que nos lembrarão 
do que devemos falar (bullet points). Recomenda-se o uso de textos com letras grandes e cores agradáveis. Um vídeo de, no máximo, dois 
minutos poderá ser anexado à apresentação.

•	 A Apresentação 2 poderá ter mais telas e mais texto, e será deixada com a empresa para que nosso primeiro interlocutor avance com a to-
mada de decisão junto ao seu grupo ou diretoria. Deixaremos um pen drive personalizado com o logo da OSC, com conteúdo informativo 
da organização, clipping de notícias, vídeos, apresentação detalhada, etc. 

•	 Durante a apresentação, não se esqueça que o aporte de recursos será da empresa, mas a decisão será tomada por pessoas. Pessoas se 
emocionam e, por isso, recomendo uma pitada forte desse ingrediente na hora de apresentar uma causa e um projeto, mesmo que com 
incentivos fiscais. Nessa apresentação, cada pessoa da organização — mostrarem o projeto dupla —assume um dos seguintes papéis: um 
será a razão (falará do projeto e do incentivo), e o outro, a emoção (causa e resultados). 

A comunicação deverá ser clara, 
como nessa descrição do ponto da 

carne em uma churrascaria
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Existem outras técnicas de apresentação eficazes, em que 
muitos captadores vão sozinhos a reuniões de captação de 
recursos. Porém, nossa experiência indica que a tática pro-
posta é muito proveitosa, na qual cada um assume um dos 
papéis junto ao doador. Nenhum deles deve falar mais que o 
outro, e precisam mostrar que, apesar de estarem preparados 
para a apresentação com um texto predefinido, a conversa 
fluirá de forma natural como um bate-papo a três ou quatro. 

Razão e coração
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Dicas para o andamento do encontro com parceiros em potencial
A seguir, apresentamos uma das sugestões de andamento do encontro com parceiros em potencial. Como podemos observar, ele deverá ter 

cinco partes:
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•	 A primeira parte — a abertura — dura cerca de 1 a 2 minutos e pretende criar uma empatia com o interlocutor. Sem ainda falar sobre a 
organização ou o projeto, puxe um papo sobre assuntos do cotidiano, evitando, claro, comentários sobre futebol, sexo e religião, mesmo 
que você conheça as preferências de seu ouvinte. Procure estabelecer um clima de confiança e um ambiente amável — o famoso “quebra-
-gelo”. Agradeça ao interlocutor pelo tempo e pela disposição em ouvi-lo. Nessa parte, os dois podem falar, porém aconselhamos maior 
participação do “personagem emocional”. Pergunte quanto tempo terão para realizar a apresentação — geralmente são em torno de 15 
minutos. Caso o encontro perdure mais tempo em função das perguntas que o interlocutor fizer, tudo bem, porém deveremos estar pre-
parados para apresentar o projeto em 15 minutos, incluindo a exibição do vídeo (caso exista).

•	 Na segunda parte– nsda apresentação, podemos perguntar ao nosso interlocutor se ele quer assistir a um vídeo de dois minutos que conta 
o que fazemos em nossa organização — exibi-lo é melhor do que ficar dez minutos explicando nossas atividades. Esse vídeo terá imagens 
dos beneficiados, se possível, depoimentos deles e resultados obtidos ao longo dos anos de atuação. Ao término do vídeo, perguntamos se 
ele entendeu seu conteúdo e damos continuidade à apresentação. Caso não tenhamos vídeo, contaremos essa história de forma breve: se 
é uma iniciativa pioneira, se estamos começando, apresentamos os objetivos e as metas da empreitada, sempre com muita transparência. 
Em todos os casos terminamos a explicação do projeto mostrando o seu valor total (custos); caso não haja perguntas durante a explicação, 
pergunte se ele entendeu o projeto ou se quer que detalhemos alguma parte, ou ainda peça sugestões. O objetivo, nessa fase, é obter a 
aceitação por parte do doador/patrocinador. Aproveite para convidá-lo a visitar a organização.

•	 Na terceira parte da apresentação — –após a explicação e a seção tira-dúvidas —,, estamos prontos para fazer a solicitação do recurso, 
não sem antes falar dos benefícios que a cota permite. Solicite uma quantia específica. Isso demonstrará que você conhece e estudou a 
empresa. Utilize frases como:

	“Para que este projeto seja uma realidade, necessitamos de seu apoio em xxx mil reais”;

	“Temos pensado que vocês poderiam participar com um aporte entre tanto e tanto”;

	“Empresas do seu porte têm selecionado a cota xyz”.

Não recomendamos a opção menu, na qual mostramos todas as cotas e todos os valores, deixando que o patrocinador selecione aquela que 
lhe convir — quando isso acontece, ele geralmente escolhe a menor.
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•	 A quarta parte–a tem se início com a fala do nosso interlocutor. Não se preocupe, nunca leva mais do que dois segundos. Nessa fase po-
demos entrar em uma negociação; sim, a captação é sempre uma negociação, ainda mais quando envolve incentivos. Esteja preparado 
para oferecer algo mais e ofereça alternativas. O mais comum é que nosso interlocutor diga que irá pensar, falar com a Diretoria ou ainda 
com o comitê que escolhe projetos. Pergunte então sobre o processo e quanto tempo demora. 

• Na quinta e última parte, resuma a reunião, estabeleça os próximos passos e agradeça o tempo, as sugestões e o apoio. Essa é a última 
parte do encontro; evite respostas do tipo: “Pode deixar que entraremos em contato”. O bom captador precisa estar sempre à frente das 
inciativas; responda que, caso não receba nenhuma comunicação em x semanas, você entrará em contato novamente para saber sobre o 
andamento da decisão. Mostre o seu real interesse e agradeça novamente ao sair.

Depois de dizer o valor, permaneça em silêncio
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 Não quantificar (dizer quanto $ quer);

	Falar demais e não escutar;

	Falar sobre a organização e os seus métodos em vez de falar sobre os motivos da campanha e os resultados esperados;

	Não apresentar alternativas;

	Não saber o suficiente sobre o investidor/patrocinador antes da reunião;

	Continuar falando sobre a organização depois de solicitar os recursos;

	Não enviar pessoas entrosadas;

A seguir: os erros mais comuns ao solicitar recursos
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Este último infográfico resume o desafio da captação de recursos com incentivos fiscais e deve orientá-lo no planejamento dessa estratégia. 
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Aqui termina o trabalho de informações e técnicas para a captação. Espero que seja 
o começo de muitas redações e captações de sucesso para a causa de cada um.

“Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade””
Raul Seixas
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Michel Freller, administrador público formado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), mestre em Ad-
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Prestamos serviços para OSCs e negócios sociais que queiram participar ativamente do desen-
volvimento cultural e socioambiental.

 Mobilização de recursos

 Planejamento estratégico

 Formação

 Assessoria técnico-jurídica

 Comunicação

 ISP

CONTATOS:
E-mail: michel@criando.net

Perfil no Facebook: Michel Freller (www.facebook.com/michel.freller)

Site: www.criando.net/ 

mailto:michel@criando.net
http://www.criando.net/
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COMO SE MANTER ATUALIZADO SOBRE AS LEIS DE INCENTIVO FISCAIS?*

*Utilize seu celular com um leior de QR CODE para acessar a página.
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Este livro tem como objetivo fornecer conteúdo e informações aos captadores de recursos das 
organizações sem fins lucrativos que buscam captar recursos para projetos com incentivos fiscais 
federais,  estaduais ou municipais. É resultado do trabalho do autor, que atuou por mais de 15 anos na  
área cultural e, depois, em outras áreas que utilizam incentivos fiscais. A experiência como professor em 
diversos cursos e seminários traz exemplos e situações deste universo. Prática e teoria se uniram durante 
o curso de mestrado na PUC. Um capítulo de sua dissertação de Mestrado foi sobre os incentivos fiscais 
e agora, de forma ampliada, transforma-se em livro. Este  estudo não termina aqui, pois a cada momento 
surgem novas leis. Fiquem conectados para, a cada ano, receberem uma versão atualizada!
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