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1. INTRODUÇÃO 

Os incentivos fiscais passam por uma estimativa do governo para que não 

haja um impacto que essa concessão irá causar ao orçamento público. Logo, 

caracteriza-se como Incentivo Fiscal a redução ou eliminação, direta ou indireta, do 

respectivo ônus tributário, oriundo de uma Lei ou norma concedido pela 

administração pública a certas empresas com o objetivo de estimular um setor 

específico ou atividade econômica determinada, na definição de Formigoni (2008, p. 

25) “são renúncias de receitas públicas que beneficiam os contribuintes”.  Além 

disso, o governo deve fazer uma intervenção para que não haja disparidades entre 

os estados e a entidade arrecadadora promover o desenvolvimento da sociedade ao 

abdicar uma obrigação tributária.  

A partir das temáticas abordadas em cada livro, percebe-se a importância do 

incentivo fiscal. A definição, conhecimento de como usufruir desse estímulo é dado 

através da isenção, eliminação, ou redução do respectivo ônus tributário por um 

período de tempo determinado. Sendo possível verificar quais os tributos aplicáveis, 

como ICMS, IPVA, IRFJ e CSLL e retratar como ocorre a inclusão de incentivos 

econômicos através de impostos que são colaborados em programas de 

investimentos socioeconômicos, tais como, o Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT), o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial / 

Agropecuário (PDTI / PDTA), as Doações aos Fundos dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes, o Incentivo às Atividades de Caráter Desportivo, as Operações de 

Caráter Cultural e Artístico e os Investimentos em Projetos de Atividade Audiovisual. 

                Com base no detalhamento dos principais incentivos e suas respectivas 

leis, a empresa deve escolher a área na qual deseja investir de forma incentivada, 

tentando obter uma cultura, educação, esporte ou saúde, de forma que cada lei 

possa filtrar recursos para grandes projetos. 
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2. INCENTIVOS FISCAIS 

Os incentivos fiscais são um instrumento utilizado pelo governo, seja NO 

âmbito municipal, estadual ou federal, que visa estimular a execução de iniciativas 

educacionais, de saúde, esportivas e principalmente sociais e econômicas. Esse 

estímulo é dado através da isenção, eliminação, ou redução do respectivo ônus 

tributário por um período de tempo determinado. Sendo regulamentado por lei ou 

norma específica. Nada mais é, que uma forma de captação de recursos através das 

leis de incentivos e de isenção tributária. É uma maneira de facilitar o aporte de 

capital em determinada região e manter o aquecimento econômico. 

No Brasil existe uma grande deficiência do poder público, surgindo espaço 

para desigualdades sociais e econômicas, prejudicando algumas pessoas, menos 

afortunadas, de ter uma vida mais digna. Diante de tal situação, as leis de incentivos 

fiscais são usadas para suprir a carência que o governo deixa. Assim, as empresas 

recebem benefício na redução do recolhimento do imposto e, em contrapartida, 

colaboram, investindo onde, possivelmente, não seria investido por parte das 

autoridades. 

Atualmente pessoas físicas e jurídicas podem usufruir dos incentivos fiscais. 

Sendo necessário certo cuidado quanto a isso, pois existem diferentes regras para 

municípios e estados. 

O governo que concede incentivos deve previamente realizar uma estimativa 

do impacto que a concessão irá causar ao orçamento público. Pois ele está “abrindo 

mão” de uma parcela da receita que seria arrecadada com aquela atividade. Essa 

estimativa de perda deve ser demonstrada no orçamento do Estado e não afetar as 

metas fiscais. Existem diversas formas de incentivos fiscais: anistia, remissão, 

crédito presumido, isenção, redução da base de cálculo, redução de alíquota, dentre 

outras formas. 

                A concessão de incentivos não é algo tão simples, além de alterar o 

orçamento já previsto no período, pode ser causador de conflitos entre Estados e 

municípios. 

Os mecanismos de incentivos fiscais atingem nos tipos de governo os seguintes 

tributos: 
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• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica (IRPJ), ambos recolhidos para a União; 

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pago ao governo estadual; 

• Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis Inter-Vivos (ITBI) e Imposto Sobre Serviços (ISS), para o município.  

Contudo, este projeto é focado com ao Incentivo Fiscal Desporto, o qual o 

será definido e analisado mais adiante. 

3. GUERRA FISCAL E OS ICENTIVOS FISCAIS 

Oferecer incentivos fiscais para empresas é parte de um conjunto de 

mecanismos utilizado pelos governos para atrair ou manter atividades econômicas 

em sua jurisdição, segundo Campanelli (2010) incentivos são mecanismos extras 

fiscais que premiam os contribuintes desonerando-os de tributos, e que têm o 

objetivo de estimular determinados comportamentos. Sendo assim, os incentivos 

fiscais tornaram-se a “grande arma” dos estados para atrair empresas para seus 

respectivos territórios e são amplamente utilizados.  

 Essa “grande arma” acabou se tornando o que chamamos de guerra fiscal. 

Segundo Thiago Dantas, a guerra fiscal é a disputa entre cidades e Estados, ou 

seja, quando diz guerra fiscal se pretende denominar as disputas entre entes da 

federação sobre a arrecadação tributária em geral, e isso ocorre quando são 

desrespeitadas as regras impostas e surge um espirito competitivo entre os entes 

federativos, no qual o objetivo é arrecadar mais a qualquer custo e também 

promover o desenvolvimento regional. 

Essa guerra se perpetua entre estados, via isenções do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e entre municípios, via isenções do 

ISS (Imposto sobre Serviços); IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) entre 

outras taxas municipais.  No que consiste o ICMS apesar da estipulação da 

obrigatoriedade de se conceder benefícios fiscais relativos Ou seja, benefícios 

fiscais apenas seriam concedidos mediante aprovação de todos os estados 

brasileiros, através de convênios firmados entre os mesmos, as legislações 

estaduais teimam em burlar o estipulado na Constituição Federal e pela Lei 

Complementar nº 24/75. E isso se deve à pretensão de atrair receitas e 
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investimentos oriundos das grandes empresas, que, via de regra, buscam sempre os 

melhores incentivos para depois fixarem suas instalações. 

Em relação ao ISS a guerra fiscal faz com que municípios ofereçam 

alíquotas cada vez mais baixas, na tentativa de atrair as empresas. E apesar da 

emenda constitucional  fixar a alíquota mínima de 2%, muitos municípios não a 

obedecem e acabam oferecendo concessão de isenções, incentivos e benefícios 

tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 

presumido ou outorgado. Além do ISS, os municípios utilizam da isenção de IPTU e 

outras taxas municipais. Esses incentivos ocorrem principalmente em municípios 

vizinhos às capitais estaduais, tendo em vista que, muitas vezes, não possuem a 

estrutura necessária nem vantagens competitivas que permitam atrair investimentos 

privados para sua área geográfica. Essa tendência resulta em uma competição entre 

os municípios, que buscam superar-se em vantagens oferecidas. 

Esta concorrência entre as localidades, estados e regiões pela atração de 

investimentos é antiga, em si, esta concorrência não é um problema, porque esta 

pode contribuir para a organização e pela dinâmica de oferta dos fatores dentro de 

cada localidade, e entre as localidades, contribuindo, assim, para o aumento do 

bem-estar. Sendo natural que, dentro dessa concorrência, o instrumento fiscal seja 

utilizado, principalmente porque a distribuição dos fatores de localização é desigual, 

o que produz defasagens de incentivos privados entre as localidades. 

Sendo assim, para justificarem estas práticas realizadas, estes entes 

federativos, expõem a geração de empregos, o aumento valor adicionado ao longo 

das cadeias produtivas, a geração de renda e o desenvolvimento local.  Mas como 

se vê o “incentivo” também desencadeia efeitos negativos não retorna à sociedade 

como forma de benefício social, na verdade o que ele provoca e a perda de 

arrecadação para o país no prazo de duração dos incentivos e isso se reflete na 

qualidade e/ou quantidade de serviços públicos. Esta perda da receita pode não ser 

compensada futuramente já que as empresas podem migrar antes do Estado ou 

Munícipio recuperarem os recursos aplicados. 

Mas também estes benefícios geram efeitos positivos, auxilia na redução 

das desigualdades regionais e geração de emprego e renda, principalmente nas 

regiões menos favorecidas. Desta forma, são importantes instrumentos de promoção 

de desenvolvimento regional com a finalidade de atrair investimentos produtivos 
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para as suas economias, ficando evidente que a prática de concessão de incentivos 

fiscais deve ser por princípio responsável. 

 

4. INCENTIVO FISCAL DESPORTO 

A Lei nº 11.438/06, popularmente denominada Lei de Incentivo ao Esporte, 

prevê um conjunto de benefícios fiscais concedidos pelo Estado que visa estimular 

as empresas e aos particulares a realizarem patrocínios e doações a favor de 

entidades públicas e privadas em virtude do esporte. 

Tal Lei permite que, os patrocínios e as doações para a realização de projetos 

desportivos e paradesportivos, sejam deduzidos do imposto de renda devido, 

apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas, limitado a 6% do 

valor devido, ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa 

jurídica tributada com base no lucro real, com limite de 1% do IR. 

Projeto desportivo é um grupo de ações instituídas por entidades de caráter 

esportivo, designado desde a implementação, ensino e prática, até à pesquisa e 

desenvolvimento do desporto, no qual se deve atender ao menos uma dessas 

atividades esportivas previstas no artigo 4º do Decreto nº 6.180/2007, que 

regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte. 

As leis em comento possibilitam a concessão de benefícios fiscais através do 

direito de abatimento dos patrocínios e das doações realizadas do imposto devido. O 

abatimento para as pessoas físicas acontece no momento da entrega da Declaração 

de Ajuste Anual, enquanto para as pessoas jurídicas, na hipótese de apuração do 

Lucro Real trimestral, será feito ao final de cada trimestre e, em caso de apuração 

do Lucro Real, à medida que apurarem suas estimativas, farão a dedução, ou 

mesmo quando apurar o imposto final devido na Declaração de Informações 

Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

As deduções para pessoas físicas ficam limitadas a 6% (seis por cento) do 

valor do Imposto de Renda devido na Declaração de Ajuste Anual. Caberá ao 

contribuinte decidir se quer usá-lo em sua totalidade no incentivo ao esporte. 

No cálculo do limite de 6% (seis por cento) de pessoas físicas, devem ser 

consideradas a soma de todas as deduções, por exemplo, as contribuições 

efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na forma da 
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regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), e os 

investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais. 

Já para pessoa jurídica tributada com base no lucro real o desconto é de até 

1% (um por cento) sobre o imposto de renda devido, e não é possível deduzir os 

valores das doações e patrocínios para fins de determinação do Lucro Real e da 

Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Assim, somente após 

calculado o Imposto de Renda é que o valor do incentivo poderá ser diminuído do 

imposto devido, respeitados os limites anteriormente mencionados. 

 

4.1 Quem pode apresentar um projeto desportivo 

  As pessoas jurídicas, que atendam aos seguintes requisitos: 

• Entidades sem fins lucrativos; 

• Entidades de natureza esportiva, desde que expresso em seu estatuto; 

• Ter no mínimo um ano de funcionamento. 

4.2 Como apresentar um projeto desportivo 

 O decreto nº 6.180/07 é o responsável por regulamentar a Lei de Incentivo ao 

Esporte, e define quais documentos são necessários para apresentação de um 

projeto desportivo, bem como as informações que devem ser repassadas ao 

ministério do esporte. 

 Segundo o art. 9º: 

Os projetos desportivos e paradesportivos serão acompanhados dos 
seguintes documentos, sem prejuízo de outros a serem definidos pelo 
Ministério do Esporte, sob pena de não serem avaliados pela Comissão 
Técnica: 
I - pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a 
indicação da manifestação desportiva, nos termos do art. 4o; 
II - cópias autenticadas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 
do estatuto e das respectivas alterações, da ata da assembleia que 
empossou a atual diretoria, do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do 
documento de identidade dos diretores ou responsáveis legais, todas 
relativas ao proponente; 
III - descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de 
execução física e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e 
quantitativas e plano de aplicação dos recursos; 
IV - orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são 
compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados nos 
parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Esporte; 
V - comprovação da capacidade técnico-operativa do proponente; 
VI - comprovação de funcionamento do proponente há, no mínimo, um ano; 
VII - nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação de pleno 
exercício dos poderes inerentes à propriedade do respectivo imóvel ou da 
posse, conforme dispuser o Ministério do Esporte.  
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§ 1o  Considerando a especificidade de cada caso, o Ministério do Esporte 
ou a Comissão Técnica poderão exigir documentação complementar para 
avaliação do projeto apresentado.  
§ 2o  O Ministério do Esporte poderá estabelecer modelos para 
apresentação dos projetos e parâmetros de valores para itens apresentados 
no orçamento analítico.  
§ 3o  O Ministério do Esporte poderá exigir que as aquisições de bens e 
serviços comuns, relacionados aos projetos desportivos ou paradesportivos, 
ocorra por meio da modalidade pregão eletrônico.  
§ 4o  O registro de inadimplência do proponente no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI impede a avaliação 
do projeto desportivo ou paradesportivo pela Comissão Técnica. 

 

4.3 Fluxo para apresentação do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cadastrar um projeto desportivo, junto ao ministério do esporte é 

necessário seguir um procedimento, conforme o fluxograma apresentado acima. 

 O primeiro passo é realizar o cadastramento da entidade proponente no site 

do ministério, em seguida deveram ser preenchidos formulários com informações 

solicitadas sobre o projeto e também, serão fornecidas orientações a respeito das 

documentações necessárias, consoante o art. 9º do Decreto 6.180/07. 

 Feito o cadastro e preenchidos os devidos formulários, o preponente deverá 

se dirigir ao ministério dos esportes para entrega da documentação e receberá o 

protocolo para acompanhamento. A partir daí, cabe ao ministério aprovar ou 

reprovar o projeto, respeitando prazos preestabelecidos em lei, na realização de tais 

análises.  

 

Cadastramento da 

entidade proponente 

Formulário e 

documentação 

Protocolar 

Ministério do Esporte 

 

Período de análise 

 

Aprovação ou 

Reprovação 
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5. GERAÇÃO DE EMPREGOS  

 O tema do trabalho é a criação de novas oportunidades de trabalho, como 

linha de pesquisa os incentivos fiscais. Portanto, faremos uma análise do impacto da 

lei de incentivo ao esporte para a criação de empregos e seu impacto na sociedade. 

5.1 Impactos para a sociedade 

O grande volume de doações advindas de empresas privadas, com o intuído 

de promover a evolução social no esporte, a população ganha muito com o Incentivo 

Fiscal do Desporto e, um dos fatores que a sociedade tem grande evolução, é na 

geração de empregos. 

Depois de recebidas as doações, mais instituições esportivas devem 

contratar, trazendo mais empregados e assim diminuindo a taxa de desemprego, 

principalmente da região onde a instituição esportiva se localiza. Tal fato, caso 

realizado principalmente em áreas carentes, diminui potencialmente a 

marginalização, que afeta muito as comunidades brasileiras.  

Terceiros ainda podem lucrar e gerar mais empregos com o Incentivo Fiscal 

Desporto é o exemplo das empresas que fornecem produtos esportivos, onde 

instituições que recebem as doações devem constantemente adquirir materiais mais 

modernos e adequados para melhor desenvolvimento dos seus atletas. Ou seja, 

com a doação das empresas como incentivos fiscais, acarretam uma reação 

empregatícia em cadeia, fazendo o mercado ascender e aumentar o giro do capital 

financeiro. 

 

5.2 Benefícios 

 O ministério dos esportes disponibiliza em sua plataforma digital gráficos 

mostrando o alcance da lei de incentivo ao esporte. Abaixo, seguem alguns 

exemplos. 
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Fonte: Ministério do Esporte 

 

 
Fonte: ME/SE/SLIE 
* Os números referem-se apenas aos projetos apresentados, o que não significa que todos 
foram aprovados para captação ou realizaram a captação após as análises feitas pelos 
técnicos do Ministério do Esporte. 
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* Valores em milhões de reais 

 

 

* Valores em milhões de reais – Fonte: Ministério do Esporte 
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5.3 Impactos para a empresa 

Além de fomentar a economia, os incentivos fiscais são fundamentais para 

consolidar a marca, atrair fornecedores e investidores para as empresas, e para a 

sociedade surge à oportunidade de novos postos de trabalho. 

Quando uma empresa se instala em determinada cidade em busca de 

incentivos fiscais, como no caso do incentivo ao desporto, ela tem a oportunidade de 

deduzir o valor do incentivo no seu Imposto de Renda, limitado a 1% do valor devido 

do imposto. Ademais, ela necessitará de novos funcionários, oferecendo 

oportunidade para os moradores do local. 

Com a opção de pagar menos impostos, as organizações, cada vez mais, 

procuram benefícios, e se instalam em várias localidades, de acordo com o foco de 

suas atividades, mas sempre levando em consideração os benefícios que 

encontrarão pela frente. 

Ao patrocinar um projeto esportivo, a empresa incentivadora se diferencia das 

demais a partir do momento em que se comunica com seu público alvo, solidificando 

sua imagem institucional e dando visibilidade a sua marca. Com isso, a empresa 

ganha competitividade e tem a chance de aumentar sua rentabilidade, podendo 

expandir seu negócio e consequentemente necessitará de novos colaboradores. 

Com o surgimento de um novo projeto de caráter esportivo, nasce a 

oportunidade, principalmente, para as profissões mais sociais, como para os 

Psicólogos, Pedagogos, Professores, Fonoaudiólogos, Terapeutas, etc. Além de 

profissionais como Cozinheiros, Auxiliares de Serviços Gerais, Seguranças, 

Porteiros, Recepcionistas. O incentivo ao desporto caminha junto com as questões 

sócias, e, diante disso, é extremamente necessária a inclusão desses tipos de 

profissionais. 

Além de impactar positivamente para as empresas doadoras aos projetos, 

paralelo a isso, caminha a oportunidade para profissionais liberais e autônomos. 

Estes, diante da oportunidade e das suas funções, são contratados pelas entidades 

beneficiadas com os incentivos, e têm a oportunidade de desenvolver seu trabalho. 

Investir em incentivos fiscais é uma ótima alternativa, sendo um diferencial 

perante aos concorrentes. Empresas que fazem uso desse tipo de atrativo ganham 

visibilidade e empatia da sociedade, aumentando seu poder de mercado, 

alcançando patamares mais elevados e poderão contribuir não só para os 
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incentivos, mas para o desenvolvimento da sociedade, que vai desde a criação de 

oportunidades de emprego até melhorias na qualidade de vida do cidadão. 

 

6. DISCUSSÃO INTERGRUPAL 

Após levantamento e análise de dados coletados junto ao ministério do 

esporte, o grupo analisou a geração de empregos de duas instituições, sendo uma 

na qualidade de doadora para o incentivo (preponente) e a outra a receptora dos 

incentivos. 

 Como entidade proponente analisamos o Banco Itaú. Empresa do seguimento 

bancário, que conta com aproximadamente 105 mil funcionários distribuídos pelo 

Brasil e outros 19 países. A empresa é optante pelo regime de tributação com base 

no Lucro Real, e faz uso do benefício dos incentivos fiscais. 

 Em 2012 foi a segunda maior empresa contribuinte para projetos esportivos, 

fato este que reflete diretamente nos resultados positivos alcançados 

financeiramente, pois obteve o segundo maior lucro da história dos bancos no 

mesmo ano, ganhos em torno de 13,5 bilhões de reais.  O fato de a empresa efetuar 

doações consideráveis, fez com que pudesse deduzir de seu IR a recolher os 

valores, limitado à porcentagem estabelecida em lei, assim, o resultado líquido da 

empresa foi bastante favorável. 

 Com o resultado positivo, surge a oportunidade de expansão, em conjunto 

com a criação de novos postos de trabalho. Os empregos vão além de escriturários, 

pois, o banco apresenta um programa de estágio atraente para as diversas áreas, 

principalmente as gerências. 

 O Minas Tênis Clube, como um beneficiário da lei de incentivo ao esporte, é 

uma das maiores e mais importantes instituições sociodesportivas e culturais do 

Brasil. Conta com uma estrutura desenvolvida e propícia para a prática de diversos 

esportes. O clube está entre as dez instituições que mais captaram recursos da lei 

de incentivos em 2012, beneficiando diretamente seus mais de 11 mil alunos.  

 Diferentemente da empresa prepotente analisada pelo grupo, a característica 

de postos de trabalhos gerados pelo Minas, são de profissões consideradas mais 

sócias, uma vez que os incentivos têm grande importância no desenvolvimento da 

sociedade. 
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 Como principais postos de trabalho gerados no clube têm: Professores de 

Educação Física, Pedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Assistentes Sociais, 

Terapeutas, Fisioterapeutas, Auxiliares de Serviços Gerais, Porteiros, Seguranças e 

etc. 

 O grupo pode perceber o quão é importante à geração de empregos indiretos 

por meio dos incentivos fiscais, aprofundado no papel do desporto. O trabalho foi 

enriquecedor, evidenciando que por trás de uma lei de incentivo não existe apenas 

benefícios para os doadores e receptores, mas para toda a sociedade envolvida. 
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7. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho discorreu a respeito dos incentivos fiscais face a geração 

de empregos, pontuando seus impactos para as empresas e, principalmente, para a 

sociedade. 

 O incentivo ao desporto é um incentivo de grande importância para o 

desenvolvimento social. Aliado a ele, surge à oportunidade de geração de empregos 

para as mais diversas áreas e também é uma ferramenta para combate da 

marginalidade e de apoio a educação de jovens e adultos. 
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