
INSTITUTO COMPARTILHAR E  
O USO DA LEI FEDERAL DE 

INCENTIVO AO ESPORTE

O incentivo fiscal do esporte e como ele 
impacta na vida das crianças e adolescentes 



LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

SANCIONADA EM DEZEMBRO DE 2006 COMO LEI Nº 11.438/06 

Estabelece benefícios fiscais para pessoas físicas ou jurídicas que 

estimulem o desenvolvimento do esporte nacional, através de 

patrocínios ou doações para projetos esportivos e paradesportivos.

Pessoa física – deduzir até 6% do IR devido

Pessoa jurídica – deduzir até 1% do IR devido (empresa lucro real)



2003 – Fundação do Instituto Compartilhar no Rio de Janeiro
Somente recursos diretos de PF e PJ.

Não recebe recursos públicos.

5 anos sem Leis de Incentivo, Estatais, etc.

2005 – Início das atividades coordenadas pelo escritório Curitiba
Projeto Centro Rexona existe desde 1997

1997 a 2013 com aportes diretos da Unilever

Outros projetos do Compartilhar – sempre com aportes diretos

2009 – Apresentação dos primeiros projetos via Lei de Incentivo
Lei Federal de Incentivo ao Esporte e projeto vinculado ao Paraná

Núcleo de Iniciação ao Voleibol no Paraná - Ano I e Torneio Internúcleos



2013 – Inclusão do projeto Vôlei em Rede - Núcleos Rio
Solicitação de uma empresa parceira

Projeto começa a ter grande parte dos recursos via LIE

2016 – Inclusão dos projetos Esporte em Ação – Núcleos S.J. Pinhais

no Paraná e Vôlei em Rede – Núcleos Lagoa Santa/MG

Aumentar o portfólio de projetos com possibilidade de serem apoiados via 

Lei de Incentivo e por empresas próximas dos locais de atuação do projeto.

2017 – 4 projetos inscritos na LIE em 2016 e somente 2 com captação

para iniciar execução

Saída de uma empresa patrocinadora de longa data

Situação econômica do país com impacto direto sobre as empresas doadoras

Muitos projetos e relativamente poucas empresas com lucro real para doar



• Recursos com aporte “mais” fácil por parte das empresas, pois é renúncia fiscal.

Vantagens

• Elaboração, execução e prestação de contas devem ser muito bem feitos.

• Tempo de análise, captação e aprovação para execução por parte do Ministério do 

Esporte pode ser diferente do seu tempo de execução, principalmente, em projetos 

continuados.

• Análise cuidadosa da empresa doadora.

Cuidados

Riscos
• Aumento da dependência de recursos incentivados e risco na sustentabilidade da entidade.

• Situação econômica do País tem grande influência na doação das empresas.

• Definição do valor pelas empresas muitas vezes fica para a última semana de

dezembro, gerando uma insegurança muito grande ao proponente



RESULTADOS E IMPACTOS



MUDANÇA DE COMPORTAMENTO APÓS ENTRAR NO PROJETO

71% dos pais e responsáveis perceberam alguma mudança positiva nos seus filhos

• Mais motivação para as atividades físicas

• Maior comprometimento com as atividades escolares

• Melhor relacionamento com amigos e com outras pessoas

• Melhor comportamento em casa e ajudando mais 

RESULTADOS E IMPACTOS
Pesquisa Percepções 2017 com diretores das escolas e pais/responsáveis 

projeto Vôlei em Rede – Núcleos Paraná

MUDANÇAS NA ESCOLA

100% dos diretores gostam de ter o projeto na sua escola e acreditam que

o projeto tem trazido benefícios para a escola

• Prática esportiva como elemento de socialização entre os alunos

• Conscientização e estímulo para a prática de atividades físicas

• Melhora no desempenho escolar

• Aumento no cuidado com a estrutura física da escola

93% disseram que os alunos do projeto apresentam mudança positiva de comportamento

• Mais participativos e focados no estudo

• Melhora em valores como responsabilidade e respeito



“O projeto foi uma benção na vida de meu filho, só tenho a agradecer inclusive ao professor pela 
dedicação e carinho pelos alunos. Antes do Projeto meu filho Rafael vivia dizendo que não gostava 
de esporte, muitas vezes não queria fazer Educação Física, mas depois que conhecemos o projeto ele 
participou de uma aula de vôlei e agora, até de férias, quer ir para a escola para jogar.  O astral é 
outro, levanta super disposto, até caminhada está fazendo. Agradeço ao projeto por essa mudança e 
com certeza quero que ele continue. Parabéns a todos da equipe.”

Mãe de aluno do Núcleo Ricardo Albuquerque
Projeto Vôlei em Rede – Núcleos Rio/RJ

TRANSFORMAÇÕES

“O festival foi maravilhoso e ver a minha filha jogando me deixou muito 
contente, pois o vôlei está ajudando a controlar a ansiedade dela, a 
conviver em grupo, no que ela tem muitas dificuldades. Para mim como 
mãe, a participação no projeto está me auxiliando na educação e na 
formação da minha filha.”

Mãe de aluna de 11 anos do Núcleo Londrina
Projeto Vôlei em Rede – Núcleos Paraná
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