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EMPRESA CIDADÃ 

  

 

 

 

O exercício da escolha à partir do que é imposto! 
 



 Antes de entramos no detalhamento sobre o assunto, precisamos 

entender... 
 

O QUE É PATROCÍNIO? 
 

O patrocínio é a transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou 

serviços, ou a cobertura de gastos ou a utilização de bens móveis ou 

imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio para a realização 

de projetos culturais. Pode ser dado a pessoas físicas ou jurídicas de 

natureza cultural, com ou sem fins lucrativos.  

Ao patrocinador é permitido divulgar sua marca e obter uma parte do 

produto cultural. 
 

 

 



Leis de  Incentivo Fiscal 

Como a sua MARCA pode se beneficiar destes recursos 

públicos federal , estadual e municipal para 

investimentos em projetos CULTURAIS? 

 

 

Lei Rouanet -  Lei Federal de Incentivo à Cultura (Nº 8.313 de23/12/1991) 

 

 O objetivo desta Lei é promover, proteger e valorizar as expressões culturais nacional por 

meio de incentivos fiscais. 

 

 A vantagem desse regulamento é o incentivo financeiro oferecido a pessoas jurídica e 

física: patrocinar a cultura através do Imposto de Renda (IR). Como? Empresas inseridas 

no Lucro Real podem investir até 4%  (IRPJ) devido e cidadãos, até 6% (IRPF). 

  



 

Lei Rouanet -  Lei Federal de Incentivo à Cultura (Nº 8.313 de23/12/1991) 

 

É importante distinguir as duas formas possíveis de investimento: 

Patrocínio pode ser efetuado a pessoas físicas ou jurídicas com ou sem fins 

lucrativos e admitem a finalidade promocional e institucional de publicidade; 

 Doação só pode ser efetuada a pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos 

e proíbem o uso dos recursos em publicidade para divulgação. 

 

Base Legal Principal 

• Lei nº 8.313, 23 de dezembro de 1991; 

• Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999; 

• Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (arts.475 a 483); 

• Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006; 

• Instrução Normativa SRF nº 267, de 23 de dezembro de 2002 (arts. 15 a 26); 

• Instrução Normativa SRF nº 390, de 30 de janeiro de 2004. 
 



INVESTIMENTO CULTURAL - DEDUÇÕES 

 

Projetos Especiais (art. 18 da Lei nº 8.313-91) 

a) Pessoas Físicas: até 6% do Imposto de Renda devido. O aproveitamento deste benefício fiscal 

está destinado às pessoas físicas que optarem pela Declaração de Rendimentos, no modelo 

completo. 

 Este limite deve ser considerado em conjunto com as doações ao Fundo do Direito da 

Criança e do Adolescente e a Atividades Audiovisuais. 

 

b) Pessoas Jurídicas: até 4% do Imposto de Renda devido, calculado à alíquota de 15%. Este 

incentivo fiscal alcança somente as empresas que apuram seu Imposto de Renda pelo Lucro 

Real. 

 Os valores deverão ser contabilizados como Despesa Operacional, devendo ser 

adicionados no LALUR para fins de cálculo do Imposto de Renda e também na base de cálculo da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. 38 da IN nº 390-2004). 

 

Os valores aplicados e que no exercício social excederem aos limites acima estabelecidos 

não poderão ser aproveitados nos exercícios subsequentes. 



EXEMPLO- PESSOA JURIDICA 

PATROCÍNIO OU DOACÁO 

                                                                              Com apoio                             Sem apoio à Cultura  em R$ 
1) Lucro Líquido                                                      10.000.000,00                                                      10.000.000,00 

2) Valor do Patrocínio ou da doação *                        50.000,00                                                                       0,00 

3) Contribuição social 9% (1)                                      900.000,00                                                            900.000,00 

4) IR devido 15% (1) **                                            1.500. 000,00                                                         1.500.000,00 

5) Adicional de IR (+10%)                                          976.000,00                                                            976.000,00 

6) Dedução de 100% do IR devido, pelo  
art. 18 da Lei 8313/91 - R$ 50.000,00 ***                       50.000,00                                                                      0,00 

7) IR a ser pago -                                                       2.426.000,00                                                         2.476.000,00 

8) Total de impostos pagos -                                   3.326.000,00                                                         3.376.000,00 
 
(*) Não pode ser considerado despesa para o cálculo do IR e da CSLL. 
(**) A alíquota de IR que incide sobre o lucro real é de 15% .0 valor de lucro real que excede a R$ 240mil sofre uma incidência adicional de 10%. 
(***) Limitados a 4% do imposto devido, calculado com a aplicação da alíquota de 15%, obtendo a 

dedução de 100% do valor do patrocínio ou doação. 



INVESTIMENTO CULTURAL - DEDUÇÕES 

Outros projetos culturais (art. 26 da Lei nº 8.313) 

 

a) Pessoa Física  

A dedutibilidade alcança até 80% das doações* e 60% dos patrocínios**. Este incentivo beneficia as pessoas físicas que 

fazem sua Declaração de Rendimentos pelo Modelo Completo, até o limite de 6% do Imposto de Renda devido. Este 

limite deve ser considerado em conjunto com as doações aos Fundos da Criança e do Adolescente e Atividades 

Audiovisuais. 

 

b) Pessoa Jurídica 

 A dedução direta no Imposto de Renda alcança até 40% do valor da doação efetuada e 30% do valor nos patrocínios. 

 

  O montante anual da dedutibilidade fica limitado até 4% do Imposto de Renda devido, calculado à alíquota de 15%. 

 

  As doações e patrocínios nos projetos culturais previstos no art. 26 da Lei nº 8.313-91, além da dedutibilidade parcial 

diretamente do Imposto de Renda devido, também são dedutíveis como despesa operacional para fins de Imposto de 

Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. 26, §̕ 1º da Lei nº 8.313-91). 

 

  As contribuições realizadas pelas pessoas jurídicas ao abrigo do art. 26 da Lei Rouanet podem ser contabilizadas 

como DESPESA OPERACIONAL, pela totalidade do valor aplicado, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, não 

havendo limite, conforme estabelece o § 4º do art. 475 do Decreto nº 3.000-99. 

 

  No entanto, fica mantido o teto da dedutibilidade junto ao Imposto de Renda de 40% e 30% sobre a aplicação, até 

alcançar o limite de 4% do IR devido. 



Demonstração Anual do Cálculo do Incentivo Fiscal 

Pessoa Jurídica 

Patrocínio - 30% do Imposto de renda, art. 26 da Lei nº 8.313-91 

                                                                                           Com Incentivo                             Sem Incentivo 
1– Lucro antes do Incentivo ...........................                           900.000,00                                        900.000,00 

2 – Patrocínio Lei Rouanet (art. 25) ..........................               (5.000,00)                                              ------ 

3 – Base de Cálculo do IR e da CSLL (1 - 2)...............                895.000,00                                      900.000,00 

4 – CSLL (9% do item 3) ............................................                 (80.550,00)                                        81.000,00 

5 – Lucro Real (item 3)..............................................                   895.000,00                                      900.000,00 

6 – I. Renda – Alíquota de 15% s/ item 5.....................              (134.250,00)                                      135.000,00 

7 – I. Renda – Adicional de 10% s/ (895.000 - 240.000) ..           (65.500,00)                                      (66.000,00) 

8 – Lei Rouanet – Dedução IR (30% s/ item 2).........                    1.500,00                                              ------ 

9 – Imposto de Renda a pagar (6 + 7 - 8)....................              (198.250,00)                                     (201.000,00) 

10 – Total do I. Renda e da CSLL (4 + 9) ....................              (278.800,00)                                     (282.000,00) 

11 – Lucro Líquido (3 - 10) ...........................................               616.200,00                                        618.000,00 

   

Observação: 

Verifica-se, no demonstrativo anterior, uma aplicação de R$5.000,00 enquadrada como patrocínio na Lei 

Rouanet, conforme art. 26. A empresa que fez esta doação contabilizou como despesa operacional e ainda 

deduziu do Imposto de Renda, 30% de R$ 5.000,00. 



Patrocínio - 30% do Imposto de renda,  

art. 26 da Lei nº 8.313-91 

Efeito fiscal da contabilização como despesa: 34% de R$ 5.000,00 = 1.700,00 

Dedução de 30% diretamente do IR devido = 1.500,00 

Soma ....................................................................... 3.200,00 

O total da redução tributária foi de R$ 3.200,00 para uma contribuição de R$ 

5.000,00. Isto significa que o resultado da empresa foi afetado em R$ 1.800,00 ou 

36% do valor da contribuição. 

Prova: 

Resultado sem a contribuição .......................... R$ 618.000,00 

Resultado com a contribuição .......................... R$ 616.200,00 

Diferença ...................................................R$ 1.800,00 



DOAÇÕES 

Como a doação poderá ser efetuada em dinheiro ou em bens, a contabilização deverá ser: 

 Doações em Dinheiro 

D – DESPESA OPERACIONAL (DO) 

Projetos Culturais – Lei Rouanet 

C – DEPÓSITOS BANCÁRIOS (AC) 

Banco xxx 

Valor aplicado no projeto cultural ...., enquadrado no art. 18 (ou 26) da Lei Rouanet .................. R$ 

5.000,00 

 

Doação em Bens 

Dados do bem: 

Valor do bem/equipamento ....................................... R$ 10.000,00 

Depreciação acumulada ............................................(R$ 9.500,00) 

Valor residual ........................................................ R$ 500,00 

D – DESPESA NÃO-OPERACIONAL (DNO) .......................... R$ 500,00 

C – BEM/EQUIPAMENTO (AP) ....................................... R$ 10.000,00 

D – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (AP) .............................. R$ 9.500,00 

Neste caso, a doação deverá estar amparada por meio de Nota Fiscal de Saída, devendo constar: 

Data de emissão e saída: Nome, endereço e CNPJ da entidade favorecida: Código Fiscal: 5.949 

(dentro do RS); Natureza da operação: Doação de Ativo Imobilizado, Valor da Nota Fiscal: R$ 500,00, 

Corpo da nota: mencionar os dados referenciais do bem que está sendo doado. 



Aplicação dos Recursos 

As aplicações efetuadas pela Lei Rouanet, quer sejam ao abrigo do art. 18 ou do art. 

26, podem ser parceladas. Todavia, a dedutibilidade fiscal, tanto para as pessoas 

físicas como para as jurídicas, ocorre dentro do período anual de apuração do 

Imposto de Renda, em que foram realizados (pagos) os investimentos. 
 

Assim, caso uma pessoa jurídica tenha efetuado aplicações mensais de R$ 20.000,00 

ao abrigo da Lei Rouanet, no período de setembro a maio do exercício seguinte, a 

dedutibilidade fiscal fica limitada ao valor efetivamente investido ou aplicado dentro 

do período anual de apuração, que vai de 1º-01 até 31-12, em cada ano. No presente 

caso, as aplicações efetuadas dentro do período de setembro até 31 de dezembro (R$ 

80 mil) têm sua dedutibilidade fiscal dentro deste exercício, caso atendidas as regras 

estabelecidas pela legislação própria. As aplicações efetuadas a partir de 1º-01 até o 

final de maio (R$ 100 mil) têm sua dedutibilidade fiscal para o período de apuração 

vinculado a este exercício, tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas. 

*** O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição 

ou abatendo do valor do IR a pagar. 



Lei do Áudio Visual 

(Lei Federal - Nº 8.685/93) 

 

 

 

Segue o mesmo sistema contábil apresentado anteriormente, mudando apenas o 

valor da porcentagem dedutível: 
 

Abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 4% do Imposto de Renda 

devido pela Pessoa Jurídica e 6% pela Pessoa Física. 
 

Ex.: Se uma empresa paga R$ 10 milhões de IR ao governo, poderá destinar, portanto, 

R$ 400 mil para incentivar e patrocinar um projeto cultural, obtendo as contrapartidas de 

exposição de um patrocínio normal. Esse valor virá como forma de dedução ou 

abatimento no IR do ano seguinte. 
 

 

 

 



Lei  do Áudio Visual - (Lei Federal - Nº 8.685/93) 

Empresas: 
Empresas tributadas em lucro real (com faturamento acima de R$ 48 milhões) podem investir em 

produções cinematográficas aprovadas pela Ancine (Agência Nacional de Cinema) nos artigos 1º* 

ou 1ºA** da Lei do Audiovisual. 

 

*Artigo 1º: Dedução de até 3% do IR para empresas, sendo que estas podem também lançar, no 

livro de apuração do lucro real, o valor investido como despesa operacional. O investidor se torna, 

portanto, sócio patrimonial do filme já que o patrocínio é convertido em certificados audiovisuais 

da obra por meio de operação inteiramente regulamentada pela CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários). 

 

**Artigo 1ºA: Dedução de até 4% do IR para empresas, assim como a Lei Rouanet. 

 

O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto 

(aberta e supervisionada pela Ancine) até o último dia útil do ano corrente. Após o depósito, a 

entidade ou pessoa que propôs o projeto irá emitir um recibo e enviar ao patrocinador, sendo que 

este servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue. 

 

*** O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou abatendo 

do valor do IR a pagar. 



Lei  do Áudio Visual - (Lei Federal - Nº 8.685/93) 
 

 

PESSOA FÍSICA: 
 

Pessoas físicas podem investir em produções cinematográficas aprovadas pela Ancine 

(Agência Nacional de Cinema) nos artigos 1º ou 1ºA da Lei do Audiovisual, podendo o valor 

chegar até 6% do IR devido em ambos os casos. 
 

O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto 

(aberta e supervisionada pela Ancine) até o último dia útil do ano corrente. Após o depósito, a 

entidade ou pessoa que propôs o projeto irá emitir um recibo e enviar ao patrocinador, sendo 

que este servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue. 
 

*** O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou 

abatendo do valor do IR a pagar. 



BASES PARA A NOVA LEI ROUANET 



QUADRO ATUAL DE INVESTIMENTOS NA LEI ROUANET 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  

Lei Estadual de Incentivo à Cultura LEIC - ICMS  

A Lei Estadual de Incentivo à Cultura tem como base o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS). Toda empresa que apoiar financeiramente um ou mais projetos culturais 

poderá deduzir do imposto devido o montante de 95%, 97% ou 99% (varia de acordo com 

o faturamento anual) do valor total destinado ao projeto. A dedução dos recursos investidos 

será feita de acordo com os três patamares de renúncia fiscal - 10%, 7% e 3% do ICMS devido - de 

acordo com o faturamento anual da empresa patrocinadora. 

 

O restante que não for deduzido do imposto (5%, 3% ou 1%) é considerado participação 

própria do incentivador. Uma contrapartida que pode ser efetivada em moeda corrente, 

fornecimento de mercadorias, prestação de serviços ou cessão de uso de imóvel, necessários à 

realização do projeto. 

 

Quem não pode patrocinar projetos 

Microempresas e pequenas empresas; 

Empresas cujos créditos tributários sejam decorrentes de ativação com dolo ou má-fé; 

Substituto tributário relativamente ao imposto retido do substituído. 
 

 



O QUE PODE SER PATROCINADO? 

Os projetos, de caráter estritamente artístico-cultural, de acordo com o art. 8º da 

lei 17.615 de 2008, podem enquadrar-se em uma ou mais áreas artístico culturais, 

a saber: 
 

I. Artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres; 

II. Audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres; 

III. Artes visuais, incluindo artes plásticas, "design" artístico, "design" de moda, 

fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres; 

IV. Música; 

V. Literatura, obras informativas, obras de referência, revistas; 

VI. Preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o 

paisagístico, o arqueológico e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato e 

Gastronomia; 

VII. Pesquisa e documentação; 

VIII. Centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres; e 

IX. Áreas culturais integradas. 



Ficam estabelecidos os seguintes limites de valor orçamentário dos projetos 

culturais para fins de concessão do Certificado de Aprovação (CA): 

(estes valores são variáveis a cada edital) 
 

I. até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para projetos relacionados a produtos 

Culturais; 
 

II. até R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para projetos relativos à promoção de 

eventos culturais; 
 

III. até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para projetos que 

envolvam manutenção de entidade artístico-cultural sem fins lucrativos; 
 

IV. até R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) para projetos que 

envolvam reforma e/ou construção de edificação, aquisição de acervo e 

equipamentos de entidade artístico-cultural sem fins lucrativos. 



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

Segundo o jornal HOJE EM DIA - 26/03/2015 07:37 - Atualizado em 26/03/2015 07:44, em sua 

manchete diz: “Lei Estadual de Incentivo à Cultura está se tornando inviável” 

 

(…) Na última segunda-feira (23/03/2015), o secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, 

informou à classe cultural que o teto da renúncia fiscal, relacionado à Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura, já havia sido batido - mesmo antes de março chegar ao fim. O dado deixou produtores 

desanimados, pois o dado significa que não é mais possível captar recursos para um projeto e 

recebê-los ainda em 2015. 

 

Bernardo Mata Machado - Na verdade, até o momento, dos 353 projetos contemplados com os 

recursos de 2015, que somam 84 milhões de reais (0,3% da arrecadação do ICMS), 231 são ainda 

do ano de 2013 e apenas 122 do ano de 2014. Foram aprovados em 2014, 1447 projetos que 

atingem aproximadamente 360 milhões de reais, restando o montante de 1325 projetos que ainda 

não conseguiram captação. Os proponentes, pela lei, podem continuar captando recursos (na 

verdade promessa de patrocínio) até 31 de dezembro de 2015, mas com esses números é fácil 

perceber que os recursos de 2016 estarão comprometidos provavelmente no próximo mês de janeiro, 

e isso sem lançar edital em 2015. Em suma, a lei estadual de incentivo entrou num círculo vicioso 

que estamos chamando de “efeito bola de neve”. Em 2012 o teto foi atingido em novembro, no ano 

de 2013 o esgotamento ocorreu em outubro, em 2014 em junho e em 2015 em março, ou seja, a lei 

está se tornando inviável.(...) 

 
Fonte: http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/lei-estadual-de-incentivo-a-cultura-esta-se-tornando-inviavel-1.307429 



Crowdfunding 

O Crowdfunding (ou financiamento pela multidão, em tradução literal) é uma 

modalidade de investimento onde várias pessoas podem investir pequenas 

quantias de dinheiro em um negócio, geralmente via internet, a fim de dar vida à 

uma ideia. É o chamado financiamento colaborativo ou coletivo, algo que está 

revolucionando o lançamento de Startups mundo afora... 



A mecânica é muito simples: o empreendedor apresenta sua ideia ao público, dizendo quanto 

precisa arrecadar e qual a data limite para alcançar este feito. As pessoas acessam o site, 

conhecem o projeto através de explicações em vídeo e texto e decidem por contribuir, ou não, 

com o projeto apresentado. Caso o projeto consiga o financiamento, o site que divulgou a 

iniciativa recebe uma comissão da empresa (em geral, 5%), caso contrário o empreendedor sai 

sem levar nada do que foi arrecadado. 

 

O Crowdfunding é utilizado para qualquer tipo de mercado, seja ele cultural, de saúde, 

tecnologia, industrial etc. Ele também serve não apenas para pessoas que não possuem dinheiro 

para o financiamento, mas também para empreendedores que precisam levantar um capital alto. 

E uma alternativa muito importante para a captação de recursos. 

 

Esta modalidade de financiamento se apoia na vontade das pessoas em ajudar um negócio a sair 

do papel, mesmo com baixo investimento, com o objetivo de poder participar de alguma forma 

daquela empresa no futuro. Muitos empreendedores que divulgam sua ideia em busca deste 

financiamento colaborativo recompensam seus investidores com alguns brindes, prêmios e até 

mesmo com participação dentro da empresa, tudo dependerá da quantia investida no projeto. 
 



   Crowdfunding Brasil:                                                                                                Catarse–http://catarse.me/pt     Senso Incomum – http://  www.sensoincomum.com.br/ (projetos sociais)    Queremos – http://www.queremos.com.br    Vakinha – http://www.vakinha.com.br/     Multidão – http://multidao.art.br/pt     MovereME – http://www.movere.me/ I    centivador – http://www.incentivador.com.br/     Benfeitoria – http://www.benfeitoria.com/  

Estrangeiros 

 

KickStarter –

 http://www.kickstarter.com/ 

 

PeerBackers – http://peerbackers.com/ 

 

IndieGoGO –

 http://www.indiegogo.com/ 

http://www.kickstarter.com/
http://peerbackers.com/
http://www.indiegogo.com/


 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS 

EMPRESAS NA ADOÇÃO DE PROJETOS 

CULTURAIS INCLUSIVOS E 

TRANSFORMADORES 



MARKETING CULTURAL: benefícios para quem apoia 
 
Para as empresas: 

 

Possibilidade de agregar valor à marca por meio do apoio a uma iniciativa que valoriza a 

cultura na cidade, promove o desenvolvimento cultural e gera aproximação com a comunidade 

(mostrar-se realmente sustentável); 

 

Possibilidade de aproximar o relacionamento com clientes e atrair novos clientes por meio do 

vínculo da sua marca com projetos de valor; 

 

Projeção da marca da empresa nos materiais de divulgação dos projetos. 

 



Qual é a diferença entre marketing cultural (ou patrocínio 

cultural) e mecenato? 
 

Marketing cultural é uma ação que busca abrir um canal de 

comunicação entre a empresa e o público. As empresas não patrocinam 

projetos culturais por caridade e sim para obter retorno.  

 

Já mecenato é quando uma empresa, em geral representada por seu dono 

ou presidente, tem interesse em determinada área e investe sem aguardar 

retorno. Portanto, quem elabora uma proposta de patrocínio não deve 

somente destacar as qualidades culturais do projeto, que também são 

importantes, mas expressar, clara e diretamente, sua adequação à marca 

da empresa e às vantagens que pode oferecer a ela.  

 

Para ter sucesso, um projeto de patrocínio cultural precisa ser percebido 

pela empresa como uma boa solução para sua comunicação.  



• Ao patrocinar um show, por exemplo, a empresa pode não só associar 

sua marca àquele tipo de música e público como pode também oferecer 

amostras de produto (promoção);  

• Distribuir ingressos para os seus funcionários (endomarketing);  

• eleger um dia exclusivo para convidados especiais (marketing de 

relacionamento);  

• Enviar mala-direta aos consumidores/clientes informando que o show 

está acontecendo e é patrocinado pela empresa (marketing direto);  

• Mostrar o artista consumindo o produto durante o show 

(merchandising);  

• Levantar informações gerais sobre o consumidor por meio de pesquisas 

feitas no local (database marketing);  

• Fazer uma publicação sobre o evento (marketing editorial);  

• Realizar uma campanha específica destacando a importância do 

patrocínio (publicidade) e muitas outras ações paralelas que tem o 

poder de ampliar o raio de alcance da ação de marketing cultural. 



Por que as empresas fazem marketing cultural? 

 
Ele vem ganhando força no meio empresarial porque apresenta 

soluções relativamente baratas a três novas exigências do mercado:  

 

1) necessidade de diferenciação das marcas;  

 

2) diversificação do mix de comunicação das empresas para melhor 

atingir seu público; e  

 

3) necessidade das empresas se posicionarem como socialmente 

responsáveis. Ao patrocinar um projeto cultural a empresa se 

diferencia das demais a partir do momento em que toma para si 

determinados valores relativos àquele projeto (por exemplo tradição, 

modernidade, competência, criatividade, popularidade etc.). Também 

amplia a forma como se comunica com seu público alvo e mostra 

para a sociedade que não está encastelada em torno da sua 

lucratividade e de seus negócios.  



 

 

EU ME IMPORTO! 



RETRATO DA EXCLUSÃO CULTURAL NO BRASIL 

*92% dos 

municípios 

brasileiros não 

têm cinema, 

teatro ou museu. 

 
*Fonte: 

 IBGE 

Ministério da 

Cultura - o Nova Lei 

da Cultura - Material 

informativo sobre o 

projeto de lei de 

fomento e incentivo  

http://www2.cultur

a.gov.br/site/wp-

content/uploads/20

10/01/projeto-15-

28jan10-web.pdf 

  

 



Informações Adicionais 

Por meio de renúncia fiscal, foram disponibilizados R$ 

8 bilhões nos últimos 18 anos, dos quais mais de R$ 7 

bilhões eram dinheiro do contribuinte.  

 

A cada R$ 10 investidos, R$ 9,50 são públicos e apenas 

R$ 0,50 é dinheiro do patrocinador privado.  

 

Aproximadamente R$ 1 bilhão provém da renúncia 

fiscal por ano. Desses recursos, 80% são captados por 

apenas uma das cinco regiões do país.  

 
 

Fonte: Governo Federal – Ministério da Cultura. 

 



INSTITUTO VISTA 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Holístico – VISTA, uma 

instituição jurídica privada, sem fins lucrativos e credenciada como 

Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) desde dezembro 

de 2007. 
 

Somos credenciados pelo SICONV – Sistema de Convênios do Governo 

Federal, que nos possibilita apresentar projetos em todos os Ministérios, 

Secretarias Nacionais e Fundações Federais, desde 2010; 
 

Certificados, desde 2013, pela Corregedoria Geral da Administração do 

Estado de São Paulo, que nos possibilita apresentar projetos em todas 

as Secretarias e Autarquias de Estado do Governo Paulista; 
 



Projeto “História da 

Indústria em Bauru – 

publicação literária 



Jornada Cultural – uma das etapas do projeto História da 

Indústria... 



Recebemos aproximadamente 2.500 

crianças e adolescentes de escolas 

públicas e projetos sociais nas 

dependências do SENAI para a Jornada 

Cultural... 





INSTITUTO VISTA APOIA A CRIAÇÃO DE COMITÊ REGIONAL DE 

COOPERATIVAS RECICLADORAS 



Próximo projeto: MEMORIAL DA INDÚSTRIA EM BAURU 

Objetivos:  

 

 

Criação e desenvolvimento de todas as ações pertinentes à reforma, conservação, 

construção e adequação de imóvel pertencente à extinta Fepasa, para abrigar o futuro 

Memorial da Indústria em Bauru, bem  como, a  elaboração dos planos 

museológico/histórico, de gestão autossuficiente, turístico e cultural. 

Oferecer a Bauru e região um centro de referência sobre a história do desenvolvimento 

econômico e cultural da região, tendo como viés principal a instalação do parque 

industrial, suas redes de apoio e cadeia produtiva, mas especialmente as áreas de 

transporte/circulação/comercialização de mercadorias. 
 

Local: galpão de cargas e anexos da extinta Fepasa (defronte a feira do rolo) 

Patrocinadores: à prospectar. 

Valor do Investimento: aproximadamente 4 milhões de Reais. 









REALIZAÇÃO: 
 

 Instituto de Planejamento e 
Desenvolvimento Holístico – VISTA 

 
Rua: Drº José Ranieri, 10-16, Bauru /SP   Cep: 17.015-440 

 

  14 99701 1051 (VIVO) 
14 98190 6185 (TIM) 

14 30111238  
 

e-mail: institutovista@hotmail.com 
www.facebook.com/InstitutoVista 

 
 
 

Protegido pela Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 que regulamenta os  
“Direitos Autorais” no Brasil. 

 


