INCENTIVOS FISCAIS

MANUAL PARA ESTRUTURAÇÃO
DE PROGRAMA CORPORATIVO
DE APOIO AOS FUNDOS DOS
DIREITOS DA CRIANÇA,
ADOLESCENTE
E IDOSO.
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APRESENTAÇÃO
O Apoio aos Fundos dos Direitos da Criança, Adolescente e
Idoso, é uma organização da sociedade civil, braço social da
YABÁ Gestão Sustentável e Investimento Social, ambas são
fruto de militância social, experiência corporativa de seus
líderes e um forte compromisso político-social com a causa.
O Apoio aos Fundos nasceu com o propósito de conectar
empresas, Conselhos de Direitos e organizações sociais para,
a partir da destinação de recursos dedutíveis do Imposto
de Renda, fortalecer e promover conhecimento e políticas
públicas de atendimento mais efetivas para a população em
situação de vulnerabilidade social das cidades brasileiras.
A estratégia de atuação em rede do Apoio aos Fundos visa
fortalecer e instrumentalizar os Conselhos Municipais, desenvolver
jovens lideranças e apoiar as Redes de Atendimento da
Assistência Social, Saúde e Educação para o desenvolvimento
de um novo olhar para a gestão e implementação das
políticas públicas alinhadas às necessidades da população.
É fato que o trabalho é árduo e desafiador, que requer parceria e
recursos financeiros contínuos, por isso, disseminar o conhecimento e
disponibilizar esta publicação para as empresas é uma contribuição
efetiva para a causa. Como objetivo de recomendar processos e
programas para a destinação de recursos para os Fundos Municipais.
Desejamos boa leitura e ficamos à disposição para troca de ideias e
parcerias.
ANDREA MOREIRA
IDEALIZADORA E COLABORADORA DO APOIO AOS FUNDOS
CEO DA YABÁ GESTÃO SUSTENTÁVEL E INVESTIMENTO SOCIAL
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Introdução
Nos últimos 20 anos, várias empresas de médio e grande porte vêm
utilizando de maneira cada vez mais estratégica os incentivos fiscais. A
experiência tem gerado conhecimento e metodologias de trabalho que
favorecem a obtenção de resultados sociais mais qualificados e ampliam
a valorização da marca alinhada aos objetivos e expectativas corporativas.
Dentro das empresas, a estruturação de processos se faz necessária para
assegurar a gestão dos recursos e para viabilizar os controles e fluxos
operacionais.
Para esclarecer dúvidas e auxiliar as empresas que estão começando a
implementar processos a partir da utilização dos incentivos fiscais, esta
introdução traz instruções sumarizadas de práticas implementadas por
empresas de diversos segmentos.
No quadro síntese abaixo, resume-se todas as etapas estratégicas e
operacionais necessárias para a empresa estruturar um programa de Apoio
aos Fundos dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso.

7

8

Esta publicação foi desenvolvida em três capítulos, sendo que o primeiro
apresenta um breve panorama sobre os mecanismos legais, as leis de
incentivo fiscais e as oportunidades que a parceria público-privado
apresentam nesse quesito.
O segundo capítulo traz os primeiros passos das empresas na utilização
dos incentivos e na estruturação do Apoio aos Fundos. Neste capítulo
também, há reflexões que podem nortear esses passos.
Por fim, o terceiro capítulo visa compartilhar de maneira resumida um passo
a passo para que a empresa possa estruturar a etapa de relacionamento
com os Conselhos de Direitos, desenvolver programa de engajamento de
funcionários e definir processos de monitoramento de resultados. Também
apresenta com detalhes a etapa operacional de repasse de recursos
incentivados do ponto de vista tributário e contábil.

9

10

COMPREENDENDO OS FUNDOS MUNICIPAIS
DOS DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO.
O SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, criado por
meio da Lei Federal 12.594 de janeiro de 2012, gerou alterações importantes
no artigo 260 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e
no artigo 3º da Lei 12.213/2010 (Estatuto do Idoso), estabelecendo que as
empresas poderão destinar 1% do imposto de renda devido para o Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente e igual valor (limite de dedução)
para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa.
Os recursos passíveis de renúncia fiscal são depositados nas contas dos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou dos Fundos dos
Direitos do Idoso, ambos são geridos pelos seus respectivos Conselhos de
Direitos, que têm atribuições definidas na legislação, tais como:
• Propor e realizar estudos sobre a realidade social local com vistas a
propor e aprimorar políticas públicas;
• Definir prioridades locais, deliberar e monitorar as ações implementadas
pelos diversos órgãos do governo ou entidades sociais;
• Articular os diversos atores locais em favor da defesa e promoção dos
direitos da população em situação de vulnerabilidade social;
• Realizar campanhas de conscientização;
• Divulgar os preceitos do Estatuto referente ao público alvo.
Além disso, as pessoas físicas que declaram Imposto de Renda utilizando
o formulário completo podem destinar até 6% do imposto devido até 31 de
dezembro ou 3% do valor devido no momento da declaração do Imposto
de Renda à Receita Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente rege a criação e gestão dos Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Estatuto do Idoso rege a criação e gestão dos Fundos dos Direitos dos
Idosos.
Apesar do escopo e público-alvo diferentes, em termos gerenciais, os
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos dos
Direitos do Idoso, possuem atribuições bem parecidas. Por isso, tendo em
vista que este manual é para empresas, o conteúdo será integrado para
facilitar o entendimento e a estrutura geral.

O primeiro passo para iniciar um programa corporativo de apoio aos Fundos
dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso está relacionado diretamente
à definição de critérios de elegibilidade, ou seja, as características dos
municípios ou estados brasileiros que poderão se inscrever e concorrer aos
recursos incentivados da empresa.
Em geral, a localidade à qual os recursos incentivados são destinados
pelas empresas seguem dois critérios: presença comercial da empresa
já estabelecida no município ou interesse de penetração no mercado. A
quantidade de habitantes e indicadores sociais oficiais, tais como Índice
de Desenvolvimento Humano, também são utilizados como critérios para
nortear o processo de inscrição e o local onde os recursos serão aplicados.
Para estruturar um programa corporativo de destinação de Imposto de
Renda para os Fundos de Direitos, é necessário realizar um trabalho prévio
de planejamento e desenvolvimento de conteúdo (edital, formulários, ficha
de inscrição e etc.), a fim de deixar em evidência os critérios de elegibilidade,
fluxos e processos de avaliação.
Vale destacar que às empresas cabe selecionar os Conselhos de Direitos
para estabelecer parceria, daí a definição de critérios que tornem possível
verificar o nível de maturidade dos conselheiros em suas atribuições,
estrutura local, engajamento do poder público e das organizações sociais.
Esta abordagem traz em si sutilezas e recomendações para a postura das
empresas, a fim de evitar riscos reputacionais e entraves junto às instâncias
públicas.
A parceria entre as empresas e os Conselhos de Direitos deve respeitar
os trâmites previstos na legislação nacional e local, em especial o Marco
Regulatório da Organizações da Sociedade Civil (MROSC).
É interessante pautar o diálogo, em propostas e prioridades locais, definidas
a partir do diagnóstico social, plano de ação e plano de aplicação municipal,
sendo possível compreender como serão aplicados os recursos destinados
pela empresa.
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Proposta de fluxo para programas corporativos:
Considerando a abrangência geográfica da empresa, a estruturação de
processos de seleção via edital é uma boa opção, pois além de apresentar um
processo estruturado e transparente pode gerar oportunidade equitativa
para todas as localidades onde a empresa está presente.
Visão geral para programas estruturados com editais:

Visão geral para programas cuja a abrangência geográfica dos negócios é
reduzida e o interesse de apoio é local:
Carta-convite:
•
Objetivos esperados na proposta a ser apresentada pelo Conselho.
•
Critérios para aprovação por parte da empresa.
•
Documentos necessários para análise interna.
•
Formato da proposta.
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APLICAÇÃO PRÁTICA DOS INCENTIVOS FISCAIS:
ESPECIFICIDADES DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

Além da produção de diagnósticos e capacitação dos próprios conselheiros,
a aplicação dos recursos destinados aos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente em programas e serviços de proteção especial é bastante
específica na legislação, devendo priorizar as crianças e jovens:
• vítimas de maus-tratos, abandono, trabalho infantil, abuso e exploração
sexual;
• que sofrem de falta ou carência de atendimento educacional, saúde ou
oportunidades de profissionalização.
O fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente passa pela constante capacitação dos Conselheiros de Direitos,
dos demais atores da rede de atendimento e dos líderes comunitários,
sendo mais uma oportunidade de atuação e contribuição social por parte
das empresas.
Com recursos incentivados destinados aos Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente, as empresas podem contribuir para o desenvolvimento
de instrumentos de gestão dos próprios Conselhos e das organizações
sociais, criação de indicadores de resultados integrados e processos
de monitoramento que permitam mensuração as conquistas locais,
possibilitando assim, uma maior influência na gestão e proposição de
políticas públicas da região.
ESPECIFICIDADES DOS CONSELHOS DE DIREITOS DO IDOSO
Os Conselhos de Direitos dos Idosos são instâncias paritárias, deliberativas.
Dentre suas atribuições estão o diálogo com a sociedade, produção de
estudos e diagnósticos que contribuam para a formulação de políticas
públicas em favor da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa,
além de monitorar, gerir e controlar a aplicação dos recursos depositados
na conta do Fundo dos Idosos.
As empresas que aportam recursos para as linhas de atuação abaixo citadas
contribuem para as políticas públicas de atenção ao envelhecimento no
Brasil.
Serviços:
• Estruturação de espaços físicos, com apoio técnico e profissional,
para oferecer serviços de curta duração e que visem contribuir para o
desenvolvimento de atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais,
associativas e de fortalecimento de cidadania dos idosos.

• Os espaços também podem oferecer serviços específicos de cuidados
diurnos para idosos que apresentam algum tipo de dependência
ou necessitam de reabilitação, no caso de capacidades funcionais
comprometidas. Os espaços físicos podem seguir as orientações e
serem estruturados como: centro de convivência social ou centros de
reabilitação.
• Estruturação de serviços de longa permanência para idosos (CasaLar) disponibilizados para pessoas que tenham comprometidas sua
autonomia física ou mental, cujos familiares não tenham recursos ou
não possam lhes prestar os cuidados necessários.
•

Estruturação de centros de defesa dos direitos do idoso no município
que tenham como objetivo apoiar e orientar os idosos em casos de
violência ou ameaça a seus direitos.

Programas:
• Desenvolvimento de programas de atendimento domiciliar à saúde do
idoso que deem orientação à família para contribuir para a melhoria da
qualidade de vida e assistência aos idosos.
•

Financiamento de iniciativas que promovam a integração do idoso na
família e na comunidade.

• Fortalecimento e capacitação dos idosos em atividades produtivas com
vistas a gerar renda, promovendo, assim, o envelhecimento ativo.
• Empresas tributadas via lucro real podem, até o dia 31 de dezembro do
ano fiscal, destinar 1% do IR devido para programas e serviços priorizados
pelo Conselho do Idoso;
• Indivíduos que optam por declarar Imposto de Renda via formulário
completo também podem destinar 6% do IR devido para o Fundo do
Idoso.
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Há alguns anos o uso qualificado dos incentivos fiscais, ganhou espaço nas
estratégias de investimento social e marketing das empresas. As diferentes
culturas organizacionais e modelos de negócios tem refletindo diretamente
nas diversas formas de interação das empresas com seus stakeholders
sejam eles externos ou internos.
Partindo do princípio que esta publicação visa estimular as empresas a
estruturarem programas corporativos de apoio aos Fundos Municipais, é
importante esclarecer o papel e as responsabilidade dos departamentos
da empresa para que a ação seja bem-sucedida e garanta segurança
operacional e jurídica.
Vale destacar, que o fluxo abaixo apresentado é uma representação
convencional da estrutura corporativa e que cada empresa possui o seu de
ser e fazer programas sociais.

Não há uma regra especifica, mas em geral, a gestão dos recursos
incentivados divide-se em duas áreas dentro das empresas. A equipe de
Comunicação ou Marketing fica responsável pela gestão dos recursos
destinados para aplicação em projetos culturais e esportivos e os demais
incentivos ficam sob a gestão da equipe Sustentabilidade, Investimento
Social Privado ou Instituto Empresarial.
Estruturação dos processos:
Há empresas que gerenciam anualmente o aporte de recursos incentivados
para mais de 400 projetos. Logo, o controle rígido e estruturado é
imprescindível para assegurar a qualidade, os prazos e a mitigação de
riscos reputacionais.
A didática do passo a passo (abaixo) foi escolhida para simplificar a
apresentação de etapas e processos necessários para apoiar projetos por
meio dos recursos dedutíveis do Imposto de Renda.
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Passo 1 - Política Corporativa
A adoção de uma política
corporativa
bem
definida
e
específica
para
aportes
de
recursos dedutíveis do Imposto
de Renda, além de traduzir às
expectativas da empresa, também
contribui para a diminuição de
pedidos de patrocínios que não
sejam coerentes com as diretrizes
corporativas.
As
empresas
optam
por
desenvolver uma política geral,
que deve apresentar, de forma
clara e objetiva, os procedimentos
de seleção, os repasse de recursos
e os resultados esperados para
cada tipo de incentivo fiscal
utilizado. Esta necessidade existe
pela importância de se fortalecer
a transparência nos processos
corporativos no direcionamento
de aportes financeiros.
Colocar onde estiver escrito
produto final um ícone que deixe
claro para o leitor que é a entrega
concreta do trabalho.
Documento
oficial
detalhado
e disponível nos canais de
comunicação internos e externos
da empresa.

Passo 2 – Seleção de Conselhos de
Direitos
A seleção de Conselhos Municipais
pode se dar de diferentes maneiras,
seja via Seleção Pública (edital)
com data e processo de inscrições
pré-fixados, seja via Carta-convite,
em que a empresa manifesta o
desejo em estabelecer parceria
de forma estruturada ou Serviços
técnicos especializados.
Nos últimos anos, vários serviços
técnicos especializados foram
desenvolvidos
para
encurtar
o caminho entre as empresas
e os Conselhos de Direitos.
Atualmente as empresas podem
utilizar diferentes plataformas
tecnológicas para facilitar os
trâmites operacionais, consultorias
que além de garantir a segurança
do processo, também podem
agregar valor à relação por meio
de mentorias e capacitações dos
Conselheiros em todas as etapas
do processo.
Independentemente
da
operacionalização do processo
de seleção, é importante que a
empresa defina critérios claros,
estruture formalmente o processo
e mantenha os registros por cinco
anos.
Cabe
ao
Ministério
Público
fiscalizar e questionar o Conselho
de Direitos no que tange ao uso
dos recursos aportados no Fundo
Municipal e não é incomum que as
empresas destinadoras de recursos
sejam convocadas a apresentar os
documentos que comprovem a
idoneidade do processo de aporte,
ausência de ingerência (escolha de
projetos ou ongs) e etc.

Passo 3 – Formalização da Parceria
A etapa de seleção é finalizada
mediante a formalização da
parceria por meio da assinatura do
Termo de Parceria.
Nesse
momento,
a
equipe
técnica da área jurídica deve
garantir completo alinhamento às
determinações específicas da Lei
de Incentivo Fiscal.
Por exemplo, o documento que
oficializa o aporte de recursos aos
Fundos Municipais dos Direitos
da Criança, Adolescente ou Idoso
não pode prever a devolução do
montante destinado pela empresa
porque, ao fazer o depósito na
conta do Fundo Municipal, este
recurso passa a ser público e fica
sob fiscalização do Ministério
Público e Tribunais de Contas.
Solicitações
de
contrapartida
visando retorno de imagem para
a empresa não devem constar
no Termo de Parceria como
exigências, assim como as metas,
as etapas de monitoramento e os
prazos para prestação de contas.
Passo 4 – Repasse dos recursos
financeiros
Quando as empresas utilizam
incentivos
fiscais,
a
equipe
tributária tem algumas atribuições
e responsabilidades, com destaque
para gerenciar os percentuais
máximos que podem ser utilizados
para cada uma das leis de incentivo;
• Monitorar o imposto a pagar e
os valores passíveis de incentivo
fiscal;

• Informar para a equipe da
área gestora dos incentivos
fiscais (áreas de Investimento
Social,
Responsabilidade
Social, Marketing ou o Instituto
Empresarial)
as
projeções
financeiras
para
que
as
entidades sociais possam ser
selecionadas de acordo com
o volume previsto, evitando
sobras de recursos.
As
empresas
que
realizam
apuração mensal do Imposto de
Renda podem realizar a destinação
dos recursos incentivados no mês
vigente (ou seja, depositam o
valor dedutível na conta do Fundo
Municipal no mês vigente). Porém,
perceberão a dedução fiscal no
mês subsequente (o imposto de
renda a pagar do mês seguinte
será menor).
Na apuração trimestral, a utilização
efetiva do incentivo fiscal deverá
ocorrer
dentro
do
mesmo
trimestre, sob pena de a empresa
não poder utilizar (deduzir o valor
destinado para o projeto) nos
trimestres seguintes.
Para as empresas que apuram o
imposto anualmente, a dedução
do incentivo fiscal pode ser
realizada no mesmo mês em que
foi realizado o depósito na conta
do proponente ou em única vez no
final do ano.

20

21

O quadro abaixo apresenta um exemplo prático para o cálculo dos
incentivos fiscais e detalhamentos legais que devem ser observados no
ato da elaboração da ECF – SPED (Escrituração Contábil Fiscal do Sistema
Público de Escrituração Digital).

Note que no exemplo acima, consideramos no cálculo todas as Leis de
Incentivo, pois, cada lei de incentivo tem uma especificidade que deve
ser considerada pela equipe responsável pela Declaração do Imposto de
Renda da empresa.
Orientações para o cálculo do Imposto de Renda:
• O valor da contribuição não poderá ser dedutível como despesa
operacional;
• A dedução fiscal é limitada à alíquota básica de 15%, não permitido o
cálculo no percentual excedente de 10%;
• Não são permitidas deduções sobre imposto de renda correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capitais auferidos no exterior (IN.
SRF 267/02).

Passo 5 – Monitoramento dos
Resultados
A oportunidade que se apresenta
entre as empresas e os Conselhos
de Direitos estão no âmbito da
gestão.
Cabe aos Conselhos de Direitos, a
partir dos resultados do diagnóstico
social e plano de ação elaborado,
desenvolver um Chamamento
Público (edital) para selecionar
organizações sociais e projetos
que atendam as prioridades e
metas definidas a luz do plano de
ação.
Apesar de ainda ser um grande
desafio, é atribuição dos Conselhos
de Direitos criar indicadores
e
monitorar
os
resultados
das iniciativas selecionadas e
implementadas por meio dos
recursos aportados nos Fundos
Municipais.
Contudo,
as
empresas
ao
aportar recursos para os Fundos
Municipais podem desenvolver
indicadores para monitoramento
dos resultados que estejam
alinhados, inclusive às estratégias
corporativas.

Mais
importante
que
a
quantidade é a qualidade dos
indicadores. A consolidação destes
dados (tanto institucionais quanto
de desenvolvimento social) deve
propiciar aos envolvidos, sejam
eles empresa incentivadora ou
proponente, uma visão ampla
da efetividade da aplicação de
recursos
públicos
dedutíveis
do imposto de renda em ações
relevantes para a sociedade.
Algumas das empresas mais
experientes e estruturadas no tema
optam por, além do aporte dos
recursos dedutíveis do imposto,
também disponibilizar recursos
(investimentos não dedutíveis)
para a realização de:
• Acompanhamento
técnico
à distância para os projetos
(reuniões via Skype, e-mails e
sistemas tecnológicos).
• Visitas técnicas ou encontros
presenciais: para apreciar com
mais detalhes a execução e
os resultados dos projetos
e
também
para
estreitar
relacionamento e fortalecer os
proponentes.
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É atribuição da equipe
gestora,
consolidar
os
resultados de todos os
projetos executados ao
longo do ano de acordo
com
os
indicadores
institucionais para, assim,
avaliar
a
contribuição
efetiva
dos
incentivos
fiscais para o tema, para os
objetivos estratégicos da
empresa e em relação ao
retorno de imagem.
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Comunicação: um processo transversal
A associação da marca da empresa, valendo-se dos recursos dedutíveis
do Imposto de Renda, tem-se tornado um meio que, além de contribuir
para o desenvolvimento da sociedade, fortalece seus atributos e outros
aspectos intangíveis.
Mensurar o retorno de imagem é tão desafiador quanto mensurar os
resultados e impactos sociais gerados pelas iniciativas apoiadas. Por
outro lado, as ferramentas e estratégias disponíveis para as equipes de
Comunicação e Marketing são diversas, desde pesquisas de percepção até
análises financeiras, de mídia espontânea e de aumento das vendas.
Para aprimorar o processo de comunicação que cerca as etapas institucionais
prévias ao aporte de recursos incentivados, alguns pontos requerem a
atençãatua ou tem interesse também é um ponto importante, bem como,
Passo 1 – Mobilização
A mobilização dos Conselhos para
adesão aos editais das empresas
parece algo natural, mas não é,
especialmente quando se trata dos
Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança, Adolescente e Idoso.
Caso a empresa opte por realizar
uma Seleção Pública (edital), um
trabalho efetivo de assessoria de
imprensa regionalizada deve ser
realizado a fim de mobilizar as
organizações da sociedade civil
e os Conselhos de Direitos na
proposição de projetos.
Recomenda-se também o registro
das inscrições realizadas para
comparativo anual ou para obter o
número de Conselhos convidados
x número de Conselhos inscritos
para aprimoramento e avaliação
do processo, haja vista, que a
infraestrutura da ação possui
custos internos para a empresa
(pessoal interno ou consultoria).

Passo 2 – Relacionamento com os
proponentes
Estreitar o relacionamento com
os Conselhos das cidades onde
a empresa atua ou tem interesse
também é um ponto importante,
bem como, reforçar a transparência
dos processos, criar um canal
com acessibilidade e organização
coerente das informações.
Recomenda-se que a empresa
disponibilize
em
ambiente
virtual espaço aberto para que os
interessados tenham acesso às
seguintes informações:
* Política corporativa e critérios de
seleção e avaliação de Conselhos
e proponentes no que tange a
destinação de recursos para todas
as Leis de Incentivo Fiscal, aqui
destacam-se as Leis de Incentivo à
Cultura, Esporte, Saúde em âmbito
Federal, Estadual e Municipal.
* Esclarecimento sobre objetivos e
expectativas relativos ao uso dos

recursos incentivados, resultados
esperados, processo de seleção,
aporte e monitoramento;
* Cronograma (etapas internas de
validação);
* Lista de documentos necessários
para confirmação da inscrição;
* Canal de perguntas e respostas.
Vale ressaltar que após o aporte
financeiro, os Conselhos de
Direitos realizam o Chamamento
Público (edital) para selecionar
organizações sociais e projetos
sociais a luz das prioridades locais
para aplicar os recursos, esse
processo demora em média 6

meses dependendo do perfil do
município. Alguns Conselhos já
estão estruturados e realizam tal
processo anualmente.
Além disso, os Conselhos de
Direitos que recebem recursos para
realizar diagnóstico e plano de ação
de forma prática, considerando o
processo de licitação e produção,
o resultado final demorará cerca
de 16 meses.
Compreender e considerar os
prazos e fluxos dos Conselhos
Direitos
são
importantes
no momento de defender e
apresentar os resultados em
âmbito corporativo.

OPORTUNIDADE DE ENGAJAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
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Com vistas a potencializar suas ações e estratégias de relacionamento com
stakeholders, há alguns anos, empresas de grande porte têm estruturado
processos e programas que possibilitam aos seus funcionários a destinação
de recursos dedutíveis do Imposto de Renda para iniciativas identificadas
e avaliadas pela própria empresa.
Vantagens:
• Aproveitar o processo operacional realizado pela equipe gestora de
incentivados (avaliação e seleção) ao convidar os funcionários para
destinarem recursos para os mesmos projetos;
• Utiliza a contribuição dos funcionários para aumentar o aporte financeiro
para os projetos;
• Compartilha com o público interno, de forma tangível e simples, as
estratégias da empresa de relacionamento com a sociedade;
• Dissemina a informação sobre o mecanismo legal para os funcionários;
• Sensibiliza os indivíduos para temáticas relevantes para a sociedade.
Desafios:
• Estruturar um processo operacional para viabilizar a participação dos
funcionários na ação;
• Desenvolver ou licenciar um sistema tecnológico para gerenciar as
contribuições financeiras dos funcionários;
• Incluir o tema e o processo na agenda corporativa.
Diferencial:
• Facilitar o processo de doação de recursos para os funcionários do
ponto vista operacional é um fator crítico de sucesso para motivar a
participação do público interno e ultrapassar a etapa de disseminação
de informação sobre os incentivos fiscais.
Ainda assim, algumas empresas foram além do processo de facilitação e
incluíram a participação dos funcionários no programa corporativo como
uma estratégia de diferenciação e um compromisso social promovido e
assumido por elas.
Desconto em folha de pagamento:
Para potencializar a participação social, engajamento e controle sobre o
número de funcionários que se envolvem voluntariamente nos programas
corporativos, as empresas utilizam sistemas informatizados, facilitando a
adesão e contribuição individual dos colaboradores e possibilitando que
o valor destinado seja descontado em folha de pagamento pela área de
Recursos Humanos.
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O processo simples, seguro e gerenciado pela empresa potencializa a
participação individual dos funcionários, fortalece a credibilidade e amplia
a oportunidade de comunicar em seu relatório de sustentabilidade ou
outros canais de comunicação a amplitude da sua atuação social e de suas
estratégias de engajamento de stakeholders.
Em geral, o valor da contribuição no ato do débito em folha de pagamento
é alocado pela área de Recursos Humanos em um centro de custo virtual.
Na sequência, é repassado para o proponente em uma única transação
bancária.
Tal processo deve ser acordado com o Conselho de Direitos que, ciente,
após a análise e conciliação bancária, emitirá os recibos dos funcionários
conforme dados fornecidos pela empresa (nome dos doadores, CPF e valor
da contribuição).
Adiantamento de salário:
Este processo ainda é pouco comum, mas já é realizado pela empresa que
promove um dos maiores programas de engajamento de funcionários para
apoio aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil.
Como a destinação de 6% do Imposto de Renda devido das pessoas físicas
para os Fundos dos Direitos da Criança, Adolescente e do Idoso pode se
dar até o último dia útil do ano, o processo de declaração de Imposto de
Renda se dá a partir de 1 de março e a etapa de restituição em meados do
mês de junho, adiantar o salário para que os funcionários possam realizar
sem custo adicional o direcionamento do seu imposto de renda devido
é mais do que facilitar o processo, é concretizar para o público interno o
compromisso da empresa com o desenvolvimento da sociedade, exercício
de cidadania e cultura organizacional.
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É evidente que organizar um processo de engajamento desta magnitude
dentro de uma empresa de grande porte é complexo. Contudo, traz
benefícios importantes, como retorno de imagem dentro e fora da empresa,
melhoria do clima organizacional e fortalecimento do relacionamento do
público interno com a sociedade.
Por outro lado, algumas empresas optam por disseminar os mecanismos
legais aos seus funcionários sem o compromisso de viabilizar a participação
ou apoiar os proponentes na captação de recursos.
Na prática, elas usam seus canais de comunicação interna para explicar
sobre a possibilidade de destinação do imposto de renda (apresenta de
forma clara todas as leis de incentivo), disponibiliza os dados bancários dos
proponentes (em geral parceiros da empresa) e estimulam a contribuição
dos indivíduos de forma livre.
É importante saber que, para este tipo de iniciativa de livre contribuição, a
empresa não consegue mensurar o alcance da sua ação de engajamento
e nem os resultados, mas contribui para a difusão do conhecimento de
incentivos fiscais e fortalecimento dos mecanismos de participação social
democrática do Brasil.

Na prática – Destinação de recursos pessoas físicas:

As pessoas físicas que declaram imposto de renda utilizando o formulário
completo podem deduzir até o limite de 8% do valor devido de acordo com
as leis de incentivo fiscal vigentes.

EXEMPLO: DESTINAÇÃO DE IR DA PESSOA FÍSICA
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NOVAS INICIATIVAS:
Movimento Jovens Líderes – Apoio aos Fundos
O Brasil passa por um processo de mudança no qual a renovação dos
quadros políticos, do modus-operandi das políticas, se faz necessário.
Faz parte da estratégia do Apoio aos Fundos, atuar na formação e
engajamento estruturado de jovens e adolescentes para assumir postos
das “cadeiras do usuário” nos Conselhos de Direitos ou até mesmo como
representantes de movimentos estudantis ou organizações da sociedade
civil com direito à voz e voto.
O Movimento Apoio aos Fundos – Jovens Lideres, é recente, nasceu em
2018 e está sendo desenvolvido por jovens universitários a partir da relação
com as dezenas de Conselhos de Diretos.
O Movimento é democrático, voluntário e aberto para as empresas e
qualquer cidadão que queira fazer parte. A ideia é, com a parceria dos
Conselhos de Direitos e do Apoio aos Fundos, estimular localmente a
criação de grupos de jovens e adolescentes para refletir e propor soluções
para a política pública municipal, valendo-se de metodologias colaborativas
e tecnológicas. Além disso, estimular a implementação das Conferências
Lúdicas pelos próprios adolescentes e jovens a fim de gerar participação
político-social nos municípios.
Os Conselhos de direitos como instâncias paritárias são fundamentais para
o fortalecimento da democracia e exercício da cidadania, inserir os jovens
no processo de tomada de decisão, é oportunizar a construção de cidades
mais inteligentes, sustentáveis e boas de se viver.
Para mais informações (11) 2389.5766 ou www.apoioaosfundos.com.br

GLOSSÁRIO
Acessibilidade
Intervenções que têm como objetivo proporcionar às pessoas com
mobilidade reduzida ou deficiência física, sensorial ou cognitiva e aos idosos
condições para utilização, com segurança e autonomia, de espaços onde se
realizam atividades culturais ou espetáculos artísticos e ações esportivas,
bem como a compreensão e fruição de bens, produtos e serviços desta
natureza.
Alíquota
Percentual que é aplicado sobre a base de cálculo para se conhecer o
imposto a pagar pelos contribuintes.
Base de cálculo
Valor sobre o qual se aplica uma alíquota para se apurar o imposto a pagar.
Captação de recursos
Transação que efetiva o incentivo mediante o depósito por pessoa jurídica
de recursos financeiros em conta corrente própria do projeto aprovado
pelos órgãos competentes.
Contribuição social
A arrecadação destina-se exclusivamente ao financiamento da Seguridade
Social (saúde, previdência e assistência social). Existem várias tipos: COFINS,
CPMF, CSLL, PIS/PASEP e outras.
Contribuinte
É a pessoa física ou jurídica obrigada a pagamento do tributo.
CSLL
Sigla para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É uma contribuição
social arrecadada pela União e cobrada sobre a mesma base de cálculo do
imposto de renda das pessoas jurídicas.
Dedução (Abatimento)
Reconhecimento pela autoridade tributária da dedutibilidade de certas
parcelas do valor tributável.
Democratização do acesso
Ações que promovem igualdade de oportunidades ao acesso e fruição
de bens, produtos e serviços socioculturais e esportivos e ao exercício de
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atividades profissionais.
Edital
Forma de divulgação oficial de atos administrativos utilizada para tornarem
públicos os processos seletivos ou financiamento de projetos, programas
ou ações culturais, sociais ou esportivas.
Incentivador
Pessoa jurídica que apoia financeiramente projetos homologados para
serem implementados com recursos oriundos de incentivos fiscais.
Incentivos fiscais
São formas legais de redução ou supressão do tributo a pagar, visando
beneficiar determinados setores com o objetivo de gerar empregos,
melhorar o atendimento e realizar serviços. Também são instituídos com o
objetivo de incentivar atividades sociais, esportivas ou culturais.
IR (Imposto de Renda)
Imposto de Renda: Pessoa Física (IRPF) e Pessoa Jurídica (IRPJ). Todo ano
o contribuinte elabora uma declaração e envia para a Receita Federal.
Prestação de Contas
Documento que o beneficiário deverá apresentar para os órgãos
competentes para comprovar o cumprimento do objeto do projeto,
incluindo os gastos e etapas de execução previstos no orçamento.
Proponente
Pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto: inscrição, execução e
prestação de contas.

FONTES DE CONSULTA
Direitos da Criança e do Adolescente:
• ABMP - Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e
Defensores Públicos da Infância e da Juventude: www.abmp.org.br
• ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância: www.andi.org.br
• CIESPI - Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância:
www.ciespi.org.br
• CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente:
www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/conselho-nacional-dosdireitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda
• MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: www.
mds.gov.br
• Ministério Público do Estado de São Paulo – Portal da Infância e Juventude:
www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/infanciahome_c
• REBIDIA - Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre a
Infância e Adolescência: www.rebidia.org.br
• Secretaria da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br
• Unafisco: www.tributoacidadania.org.br
Direitos da Pessoa Idosa:
• Conselho Nacional dos Direitos do Idoso: www.sdh.gov.br
• Direito do idoso: www.direitodoidoso.com.br
• Observatório Nacional do Idoso: www.observatorionacionaldoidoso.
fiocruz.br
• Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento: www.olhe.
org.br
• Portal do Envelhecimento: www.portaldoenvelhecimento.com
• Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): www.
planalto.gov.br
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