
 
 

 



 
 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE –  
LEI nº 11.438/06 

 
 
Lei nº 11.438/06, ou simplesmente Lei de Incentivo ao Esporte, estabelece benefícios 
fiscais para pessoas físicas ou jurídicas que estimulem o desenvolvimento do esporte 
nacional, através do patrocínio/doação para projetos desportivos, em troca de 
incentivos fiscais.  
 
Para pessoa física, o desconto pode chegar a 6% no valor do Imposto de Renda devido. 
Caberá ao contribuinte decidir se quer usá-lo em sua totalidade no incentivo ao esporte. 
Já para pessoa jurídica tributada com base no lucro real o desconto é de até 1% sobre o 
imposto devido. 
 
No caso das pessoas jurídicas, o benefício não compete com outros incentivos fiscais. 
Isso quer dizer que essa faixa de renúncia fiscal é exclusiva para o setor esportivo. São 
dedutíveis apenas os valores destinados a patrocínio/doação em favor de projetos 
desportivos aprovados previamente pelo Ministério do Esporte.  
 
De acordo com a Constituição Federal, em seu Art. 217, o esporte é um direito dos 
cidadãos e deve ser fomentado pelo Estado. Desta forma, tanto os projetos desportivos 
(aqueles voltados a atividades físicas, esportivas e de lazer), quanto os paradesportivos 
(os que promovem a participação de pessoas com deficiência física nessas atividades, 
inclusive aqueles que possuem objetivo terapêutico), são incentivados por lei específica. 
 
Nos últimos anos, a Lei de Incentivo ao Esporte tem sido uma importante fonte de 
financiamento para o esporte nacional, sobretudo no tocante à captação de recursos 
para investimento em infraestrutura, aquisição de materiais, equipamentos esportivos 
e treinamentos. 
 

Boa leitura e boa sorte! 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS – LEI Nº 
11.438/06 

A captação de recursos é a ação desenvolvida pelas organizações sem fins lucrativos 
para que, a partir de um conjunto de estratégias e processos, levantem e mobilizem 
recursos financeiros para o financiamento do seu projeto. 
 
Por ser uma ação complexa, a captação de recursos requer muita organização e 
planejamento. “Atirar para todos os lados” pode significar um gasto de energia e de 
recursos inadequado para as AABBs que não dispõem de muito fôlego. A fim de garantir 
a eficiência desta ação, as afiliadas devem planejar de forma bastante estruturada as 
atividades de captação, a fim de garantirem o maior resultado, no menor tempo 
possível. 
 
O público alvo para captação de recursos está definido pela Lei de Incentivo ao Esporte 
(11.438/06).  
 

Lei nº 11.438/06:  

A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, inclusive, 
poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de 
Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou 
anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores 
despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos 
desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 
(Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007).§ 1o  As deduções de que trata o caput 
deste artigo ficam limitadas: 

I relativamente à pessoa jurídica: 1% (um por cento) do imposto devido, 
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, em cada período de apuração; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 

II relativamente à pessoa física:  6% (seis por cento) do imposto devido na 
Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art. 
22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. ” (Declaração Modelo Completo). 

Nota: pessoas físicas que optem pela declaração do imposto de renda simplificada não 
podem doar. 
 

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
A estruturação de um plano estratégico para captação de recursos é, atualmente, um 
dos maiores desafios das AABBs. A captação de recursos deveria ser uma atividade 
simples, quase uma consequência natural da estruturação de um projeto. Por que, 
então, as AABBs têm tanta dificuldade em captar os recursos necessários à realização 
dos seus projetos?  
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Basicamente, o planejamento estratégico é um levantamento organizado de 
informações que ajudará a definir os caminhos a serem seguidos. À medida que o plano 
vai sendo detalhado, fica mais fácil perceber onde estão as oportunidades de captação 
de recursos, quem são os parceiros mais adequados para cada uma das necessidades 
que a AABB tem, quem são as pessoas mais adequadas para apresentar o projeto para 
cada um dos potenciais parceiros, em que época devemos iniciar a captação, etc. O 
planejamento estratégico deve ser feito anualmente. Esta será uma ótima oportunidade 
para avaliar o que a AABB conseguiu realizar naquele ano, o que mudou no mercado, 
que caminhos deram melhores resultados e que caminhos não levaram a lugar nenhum.  
É natural que os presidentes das AABBs tenham dificuldade de dedicar alguns dias para 
discutir com a equipe os rumos que o projeto deve tomar. Muitas pessoas e muitas 
empresas querem ter este prazer, mas cada vez mais, os parceiros e investidores se 
preocupam com o retorno que este investimento terá para sua empresa ou 
comunidade. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS E EM FASE DE CAPTAÇÃO 
Os projetos desenvolvidos pelas AABBs devem estar totalmente alinhados com a missão 
e objetivos do projeto apresentado, além de levarem em consideração a sua realidade 
e capacidade técnica. Para assegurar que cada um dos projetos desenvolvidos esteja 
alinhado com a missão e com a capacidade da AABB, descreva cada projeto em um 
parágrafo, junto com uma justificativa simples. É importante colocar fotos da AABB ou 
do local onde será realizado/construído seu projeto. 
Uma vez que você tenha montado um projeto como este, ele está pronto para ser 
enviado a potenciais doadores/patrocinadores. Você sempre deve basear a sua 
proposta em dados reais, comprováveis e relevantes para justificar o seu projeto.  
 
3. FONTES DE FINANCIAMENTO 
Os recursos necessários para viabilizar a execução dos projetos das AABBs podem ter 
duas origens: Indivíduos (pessoas físicas) e Empresas (pessoa jurídicas). É preciso 
identificar as fontes mais adequadas para cada projeto e concentrar a atividade de 
captação nelas. É necessário que as afiliadas conheçam profundamente seus projetos a 
fim de conseguir identificar com clareza, parceiros que compartilhem dos mesmos ideais 
e que, por isso, tenham maior probabilidade de apoiar o projeto. 
As doações feitas por pessoa física podem ser de pequeno valor, quando vistas 
individualmente, mas um grande número de pessoas doando por um tempo mais longo 
podem gerar um valor alto de recursos. 
Após definidas as fontes de financiamento mais interessantes para o seu projeto, a AABB 
deve pensar na forma mais adequada de abordar cada uma destas fontes. As formas 
mais comuns de abordagem são: contato pessoal, e-mail, ligação telefônica e eventos. 
Cada uma delas tem vantagens e desafios que precisam ser levados em consideração. 
As características da sua AABB também vão interferir na decisão de qual método de 
abordagem deve ser utilizado. 
 
 Contato Pessoal - o contato pessoal é, sem dúvida, a forma mais eficiente de 

abordagem. No entanto, conseguir ter um contato pessoal com o presidente de 
uma empresa de grande porte, não é uma tarefa muito simples, mas um 
funcionário da empresa ou associado influente pode fazer esta intermediação e 
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apresentar o captador de recursos a este executivo. Outras formas de conseguir 
um contato pessoal é o envio de um e-mail impactante ou um convite para um 
evento na AABB.  
 

 E-mail -  existem várias situações em que se pode usar e-mail como método de 
abordagem, principalmente quando se deseja fazer um primeiro contato com 
um potencial doador/patrocinador. Em geral, o e-mail precisa chamar a atenção 
do potencial patrocinador/doador e deve conter as seguintes informações: a 
identificação da AABB, a descrição geral do projeto e imagens atrativas. 
 

 Ligação Telefônica - a ligação telefônica irá servir de suporte a outros métodos 
de captação, ajudando na verificação do andamento do contato e também na 
atualização de cadastros e no reforço de alguma campanha (geralmente este 
método é utilizado para captar recursos de pessoas próximas).  
 

 Eventos - os eventos podem exercer várias funções como: divulgação de 
imagem, missão e projetos da AABB, reconhecimento de pessoas de função 
importante para a AABB, captação de recursos financeiros e humanos 
(voluntários). Dicas importantes para o sucesso da organização de um evento: 
selecionar um evento que esteja de acordo com a capacidade de sua AABB, 
avaliar adequação do evento à causa e avaliar se há recursos para efetuar o 
evento.  

O que se conclui, portanto, é que existem métodos de captação mais indicados para 
cada tipo de doador/patrocinador que se deseja abordar.  

Vale ressaltar que na elaboração do seu projeto há uma previsão de recursos para os 
serviços destinados à elaboração do projeto e à captação de recursos, de acordo com a 
manifestação em que se enquadra o seu projeto, conforme percentuais abaixo: 
 Manifestação Esporte Educacional: até 10% do orçamento total do projeto;  
 Manifestação Esporte de Participação: até 7% do orçamento total do projeto; e 
 Manifestação Esporte de Rendimento: até 5% do orçamento total do projeto. 

 
A AABB poderá negociar com os captadores de recursos parte do percentual acima, de 
acordo com seu projeto, condicionando o pagamento aos captadores ao êxito na 
captação de recursos, tendo em vista que a afiliada só poderá movimentar a conta 
bloqueada, se houver sucesso na captação de recursos. 
 
Nota: além do percentual previsto na elaboração do projeto, as afiliadas podem investir 
recursos próprios na captação de recursos. 
 

HISTÓRICO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS:  
O Histórico da captação de recursos serve para a AABB manter um registro interno da 
trajetória de sua atividade de captação. Este histórico irá mostrar o que foi feito 
anteriormente e trará informações sobre as fontes e sobre os métodos utilizados na 
captação. O histórico da captação de recursos permite: 
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 Que a AABB tenha uma visão geral do que já foi feito pela afiliada nessa área: o 

que funcionou, o que não funcionou tão bem, o que tem que ser mudado, etc. 
Assim, a AABB tem a oportunidade de rever suas estratégias e adaptá-la para ter 
mais sucesso em seus próximos contatos; 

 Ajudar a AABB a identificar quais os mais prováveis doadores/patrocinadores, 
podendo direcionar mais suas propostas; e 

 Avaliar se há fidelidade dos doadores/patrocinadores com a AABB. 

4. ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPTAÇÃO 
Após a decisão de quais doadores/patrocinadores serão abordados, vamos iniciar a 
elaboração do plano de captação de recursos. Esse plano, nada mais é do que um 
cronograma de atividades que serão realizadas pela AABB (captador de recursos) em 
um determinado período. Vale lembrar que cada método de captação irá tomar um 
determinado tempo da AABB e a quantidade de abordagens a ser feita deve ser ajustada 
adequadamente para não haver uma sobrecarga de trabalho que, muitas vezes, gera a 
incapacidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano. 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
 Estande provisório na AABB. 
 Divulgação no site e redes sociais. 
 Mensagem para associados e potenciais patrocinadores. 
 Camisetas para voluntários da equipe de campanha.  
Observação: modelo de banner e folder serão fornecidos pela FENABB.  
 
5. MONTAGEM DA APRESENTAÇÃO 
Quando for abordar os potenciais doadores/patrocinadores, o ideal é desenvolver um 
folheto que resuma bem as informações sobre o projeto em captação e o trabalho 
realizado pela AABB.  
As empresas precisam de um volume significativo de informações, principalmente 
aquelas que demonstrem os resultados alcançados, a importância de ter mais este 
parceiro e como a parceria será divulgada.  
Também é necessário levar em consideração a forma como esta abordagem será feita.  
Um e-mail curto, com uma chamada impactante e um convite para que o potencial 
doador/patrocinador visite o site da AABB para obter mais informações.  
Em cada caso, as AABBs identificam qual é o material mais adequado às expectativas do 
doador/patrocinador e, caso seja necessário, complementam as informações 
posteriormente. 

6. SUGESTÕES DE RETORNO AOS POTENCIAIS PATROCINADORES (PESSOA JURÍDICA) 
Veja alguns benefícios que podemos oferecer para potenciais patrocinadores do 
projeto: 
 Inserção da marca da empresa em folders, banners/cartazes e placas. 
 Logomarca em todas as peças gráficas. 
 Divulgação no site da AABB. 
Nota: A empresa receberá materiais coletados durante o desenvolvimento do 
projeto em forma de fotos e depoimentos, que servirão de subsídio aos registros de 
sua atuação como patrocinador. 
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As empresas também podem ter motivações diversas para apoiar os projetos, entre 
elas: 

 Porque a pessoa certa está pedindo (clientes, fornecedores, amigos, etc.); 
 Porque acreditam que é importante para seus empregados; 
 Para se equiparar com a concorrência; 
 Para melhorar a sua imagem; 
 Para aproveitar a possibilidade de divulgar seu nome (ou uma marca) através do 

uso de incentivos fiscais. 

É comum que empresas peçam algo contrapartidas para contribuir com um projeto, 
como ter a sua marca no site da AABB, banners nos eventos da AABB, etc.  

EFETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
7. A CONTA DO PROJETO ESTÁ ABERTA 
O Ministério do Esporte publica os dados do projeto aprovado no Diário Oficial da União.  
A conta já está aberta para receber, exclusivamente, os depósitos do 
patrocinador/doador na agência do Banco do Brasil, que a AABB informou à Consultoria 
para cadastramento no Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte (SLIE). Todos os recursos 
captados deverão ser depositados nesta conta.  
Existe um prazo para captar os recursos, que pode ser prorrogado por até duas vezes, 
fique atento! Caso necessário, consulte a FENABB ou a Consultoria para verificar quando 
encerra o prazo de captação do seu projeto.  
 
8. COMO EFETUAR DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
Para o depósito ou transferência bancária em conta bloqueada são necessários os 
seguintes passos e dados: 
 Banco: 001 
 Agência: (*) 
 Conta: (*) 
 Valor: de acordo com as opções de Pessoas Físicas ou Jurídicas abaixo  
 Depósito ou transferência bancária: 
 Campo 1: CPF ou CNPJ do depositante 
 Campo 2: “1” se for CPF ou “2” CNPJ 

 
Nota: (*) Verificar agência e conta informadas na publicação do Diário Oficial da 
União – Seção 1 ou consultar a FENABB. 

- PESSOA FÍSICA: só pode ser doadora, desde que declare em formulário 
completo. A doação é de até 6% do imposto devido. Quem declara em formulário 
simplificado não pode doar.  

Nota: O somatório da dedução que inclui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Incentivo à Cultura, Incentivo a Atividade Audiovisual, Incentivo ao Desporto e 
Estatuto do Idoso está limitado a 6 % do imposto devido (fonte: Receita Federal). 
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- PESSOA JURÍDICA: poderá ser patrocinadora/doadora, a empresa tributada 
pelo lucro real. Pode investir até 1% do imposto devido em cada período de apuração. 
Empresas optantes do simples, lucro presumido e outras formas de tributação não 
poderão doar.  

Nota: A doação ou o patrocínio de Pessoa Jurídica para Lei de Incentivo ao Esporte 
não concorre com nenhum outro incentivo público ou deduções (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Incentivo à Cultura, Incentivo a Atividade Audiovisual e 
Estatuto do Idoso). 

Para cada depósito efetuado deverá ser emitido recibo de doação ou patrocínio, sendo 
este o único documento válido na declaração de Imposto de Renda. 

Nota: A AABB deverá solicitar os dados de cada depositante, conforme consta no 
próximo item COMO EMITIR OS RECIBOS. 

9. COMO EMITIR OS RECIBOS 

A AABB deve acessar o site do Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br) para emitir 
o recibo de cada valor depositado. 

 Final da página, clique em Lei de Incentivo ao Esporte. 
 Acesse Área Restrita, no canto inferior à esquerda da página. 
 Informe Login e Senha: serão repassados pela FENABB.   
 Clique em Cadastrar Patrocinador – vai abrir a tela para inserção dos dados:  

 
- PESSOA FÍSICA: informe CPF/Nome/e-mail/ Endereço/CEP/Telefone.  

- PESSOA JURÍDICA: Informe o CNPJ/ Nome Razão Social/ Nome Fantasia/ Endereço/ 
CEP/ Telefone/ Empresa Pública ou Privada/ Faz parte de algum grupo empresarial? 
Caso sim, qual?  

• Nome do dirigente máximo da empresa / Telefone do dirigente/ CEP/ Endereço/ 
e-mail do grupo / Nome da área responsável por patrocínio e doações (se 
houver) / Telefone da área/ e-mail. 

10. COMO CADASTRO O RECIBO? 
A AABB deve cadastrar os recibos no site do Ministério do Esporte 
(www.esporte.gov.br). 

Pessoa Física: só pode ser doadora. 

Pessoa Jurídica: patrocínio ou doação, observando o disposto no decreto 6.180/07: 
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Decreto 6.180/07 IV - 

Patrocínio: 

a) Transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso VIII, de 
numerário para realização de projetos desportivos e paradesportivos, com finalidade 
promocional e institucional de publicidade; e 

b) Cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador, sem 
transferência de domínio, para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, pelo 
proponente de que trata o inciso VIII; 

V - Doação: 

a) Transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso VIII, de 
numerário, bens ou serviços para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, desde 
que não empregados em publicidade, ainda que para divulgação das atividades objeto do 
respectivo projeto; e 

b) Distribuição gratuita de ingresso para eventos de caráter desportivo e paradesportivos 
por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de comunidades 
de vulnerabilidade social; 

 

Após o cadastramento do patrocinador/doador, o recibo estará disponível para 
impressão no sistema em D+1 (dia seguinte ao depósito).   

Para impressão do recibo são necessários os seguintes passos: 

 Acesse o site do Ministério do Esporte - www.esporte.gov.br. 
 Final da página, clique em Lei de Incentivo ao Esporte. 
 Acesse Área Restrita, no canto inferior à esquerda da página. 
 Informe Login e Senha. 
 Clique em Cadastro de Recibo. 
 Clique em Exercício do Projeto e informe o ano. 
 Clique em Número do Processo do projeto com base na Lei de Incentivo ao 

Esporte. 
 Clique em Cadastrar Novo Recibo. 
 Clique no Recibo processado/registrado. 
 Confere os dados.  
 Imprima o recibo em 03 vias e assine: 

 01 via: carimbar no verso do recibo “EM BRANCO”; encaminhar o recibo através de 
carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), em até 03 dias após o depósito, 
para: 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE- DIFE  
Setor de Indústrias Gráficas – SIG - Quadra 4 - Lote 83  
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Centro Empresarial Capital Financial Center - Bloco C - 2º andar - Sala 114  
70610-440 -Brasília (DF) 

 
 01 via: encaminhar ao depositante para dedução do Imposto de Renda). 
 01 via:  arquivar no dossiê do Projeto.  

 

“Art. 25. Caberá ao proponente emitir recibo para cada um dos depósitos 
efetuados na CONTA BLOQUEADA, especificando o valor, a data e o depositante, 
em três vias, sendo uma para o depositante, outra para o Ministério do Esporte 
e a terceira para controle do próprio proponente.”  

“Art. 29. A captação de quaisquer recursos deve ser informada em até três dias 
úteis ao Ministério do Esporte, devendo conter, conforme o caso, nome, CPF, 
razão social e CNPJ do doador ou patrocinador, dados do proponente, título do 
projeto (ou número) e valor recebido.” 

 

Nota: Os recursos depositados na conta do projeto deverão obrigatoriamente ser 
aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de 
mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal (art. 32 Portaria 
120/2009).  
Sugestão: registrar no cadastramento aplicação automática. 

11. CAPTEI O RECURSO. E AGORA? 
A captação poderá ser integral ou parcial: 

a) Captação integral: com a captação integral dos recursos a AABB deve solicitar o 
início da realização do projeto para a FENABB. Neste momento, a FENABB acionará 
os serviços da LR Consultoria para encaminhamento da solicitação ao Ministério.   

b) Captação parcial (mínimo de 20% do total do projeto): a AABB poderá solicitar, uma 
única vez, o ajuste do plano de trabalho ao valor parcial captado para FENABB. A 
Federação acionará os serviços da LR Consultoria para encaminhamento do ajuste 
de trabalho junto ao Ministério. 

Será elaborado um novo plano, adaptado à nova situação financeira, demonstrando 
a efetiva possibilidade de obtenção das metas do projeto inicialmente aprovado.  

Nota: O ajuste de trabalho aprovado não permite ao proponente captar o restante 
dos recursos. Somente será autorizado se for apresentado contrato de patrocínio 
ao solicitarem o ajuste ou os projetos de ação continuada. (art.39 Portaria 
120/2009 e Manual de Execução ME).  

Terminado o prazo de captação de recursos, se a AABB não tiver captado pelo menos 
20% do valor do projeto, e caso não haja possibilidade de mais recursos serem captados, 
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o valor captado pela AABB será recolhido à UNIÃO, através de DARF. Neste caso, o 
projeto não será executado. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso pensar na captação de recursos como um processo. Isso significa que, ano após 
ano, a organização irá aprender a localizar seus potenciais doadores/patrocinadores de 
forma mais rápida. Ao mesmo tempo, quanto mais transparente e eficiente for a 
alocação destes recursos, mais fácil será a manutenção do investidor no futuro, 
diminuindo a necessidade de novos contribuintes para a execução do seu projeto.  

 

Qualquer dúvida entre em contato com a FENABB: 
FENABB - Federação das AABB 
Gerência de Eventos Esportivos e Socioculturais (GEREV) 
Telefones:(61) 2106-1114 / 1117 ou através do 0800 704 
2106 (opção 3) 
E-mail: gerev@fenabb.org.br  
Falar com Thalita ou Michael 

 
 

 
 


