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BONS MOTIVOS PARA A SUA
EMPRESA FAZER PARTE DESSE
PROJETO

SUA MARCA SENDO LEMBRADA

LEI DE INCENTIVO CULTURAL

COMO INCENTIVAR?

DÚVIDAS FREQUENTES

A VIDA EDUCA. MAS A
VIDA QUE EDUCA NÃO É UMA
QUESTÃO DE PALAVRAS, E
SIM DE AÇÃO. É ATIVIDADE.

Johann Heinrich Pestalozzi
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O ESPETÁCULO
A ROSA
A

Rosa, um espetáculo teatral desenvolvido pelo Movimento Pestalozziano, tem o propósito de sensibilizar a sociedade
quanto ao conceito de aceitação, inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias em espaços públicos, sociais, profissionais e
em ações culturais.
Desse modo, temos a oportunidade de abrir uma discussão com
a sociedade sobre a democratização dos espaços públicos com
acessibilidade, a necessidade de autonomia e independência da
pessoa com deficiência e a importância do seu protagonismo e lugar de fala.
Baseado na filosofia educacional de Johann Heinrich Pestalozzi, que
nos direciona a entender que a educação está inteiramente ligada à mente, sentimento e prática, o espetáculo nos apresenta três
histórias distintas, mas que se unem em um único ponto: a deficiência.
O espetáculo terá o poder de levar para o público brasileiro o
conhecimento das diversas deficiências, nos apresentando situações corriqueiras de superações vividas por tais pessoas e que
muitas vezes não são compreendidas pela sociedade, muitas vezes
pela falta de conhecimento ou acesso a essas informações.
Além dessa abordagem, “A Rosa” nos conduzirá a entender a formação do Movimento Pestalozziano no Brasil, como também, a conhecer uma das principais personalidades históricas desse processo de inclusão, Helena Antipoff.
Esse é um espetáculo reflexivo, que ensina a sociedade sobre inclusão, respeito ao próximo, empatia.
Uma das propostas do projeto para interagir com o público é levar esses desafios diários das pessoas com deficiência para outras
pessoas também.
“A ROSA” - O ESPETÁCULO
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BONS MOTIVOS PARA A SUA EMPRESA
FAZER PARTE DESSE PROJETO

I

ncentivar o acesso à educação, lazer, saúde,
cultura, tudo isso através de apoio a projetos
culturais, promove um futuro melhor tanto para
o nosso país quanto para os negócios. Atualmente os consumidores brasileiros estão bem
atentos quando nos referimos a engajamento
em causas sociais, o que gera um ganho para
os dois lados.

Os apoiadores podem fazer parte desse projeto de duas formas diferentes: as doações –
nas quais há transferências de valores, bens ou
serviços, desde que não empregados em publicidade, onde o principal objetivo é o incentivo da execução do projeto – e os patrocínios,
em que ocorre a divulgação da marca da empresa, com uma finalidade mais promocional,
com foco em divulgar a marca em larga escala
durante a programação.

Dessa forma a empresa tem a oportunidade
de aproximar novos clientes através de estratégias do marketing social, além de ser um Veja os principais motivos pelo qual a empresa
diferencial de uma marca para outra.
deve considerar o apoio a esse projeto social:

1. AGREGAR VALOR À MARCA
Sabemos que a concorrência no mercado
está cada vez maior, por isso a importância de
agregar valor à marca, ou seja, a oportunidade
de oferecer ao consumidor uma experiência
melhor do que a concorrência. Umas das estratégicas para agregar valor é o Marketing
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social, técnica que consegue unir a marca da
empresa a uma questão social. Unir ações de
comunicação e assumir a responsabilidade
social como empresa, significa ganhar prestígios da sociedade.
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2. AUMENTA A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES
A motivação dos colaboradores pode surgir
de várias maneiras. Uma delas é a influência
e o bom exemplo. Muitas pessoas se sentem
motivadas em trabalhar em empresas com um

viés social, que apoia projetos voltados a sociedade. Esse engajamento pode ser um ponto chave para aumentar o potencial de produtividade e interesse dos seus funcionários.

3. INCENTIVA O CONSUMIDOR FINAL
Não é somente a qualidade e os preços dos
produtos que ditam o que os consumidores
modernos compram. Hoje em dia existe uma
preocupação com o posicionamento das marcas, das empresas, como estão se comportando perante os problemas externos. Muitos se

preocupam com a imagem que a empresa
passa para a sociedade e quais são seus valores. Estar socialmente engajado em causas
sociais pode influenciar na percepção do público.

4. REFORÇA O PAPEL SOCIAL DA EMPRESA
Durante a promoção de projetos sociais, a empresa demonstra que através dessas ações podem impactar o dia a dia das pessoas e ao mesmo tempo promover a sua imagem. O papel
social da empresa pode gerar a prospecção

de um novo público alvo, aqueles que se identificam com a causa escolhida pela empresa. O
vínculo emotivo pode ser transferido para os
produtos, beneficiando a todos.
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SUA MARCA
SENDO LEMBRADA

Q

uando uma marca oferece um produto de qualidade, preços
acessíveis e mantem uma boa imagem corporativa para o
público externo, as chances de ser lembrada em uma roda de
conversa e na hora de compartilhar informações, aumentam
significativamente. Por isso, decidir ser um patrocinador pode ampliar as chances de uma boa experiência com o consumidor.
Essa ação de marketing, que viabiliza a difusão de projetos culturais e ao
mesmo tempo a visibilidade da empresa, impacta o consumidor de forma positiva, abre portas a empresa para um bom relacionamento com as
esferas de governo, além de ser um mostruário para futuras parcerias.
A sua marca pode ser lembrada por meio do projeto teatral “A rosa”,
que tem a programação determinada para três estados: GoiâniaGO, Niterói-RJ e Maceió-AL. O projeto aprovado prevê a criação de
um plano de divulgação das apresentações nas cidades selecionadas através dos meios de comunicação (TV, rádio e material gráfico).
Estar em locais diferentes e tendo a oportunidade de divulgar seus produtos em um projeto cultural, constrói uma imagem sólida da empresa
em diversos aspectos:
Oferecer amostras de seus produtos;
Convidar parceiros e fornecedores para
aumentar a boa imagem da empresa;
Realizar pesquisas que são de interesse da
marca;
Divulgar seus meios de comunicação para
tornar a empresa mais conhecida.
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O PROJETO “A ROSA” PODE
SAIR DO PAPEL COM A SUA
AJUDA, COM A AJUDA DA
SUA EMPRESA
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LEI DE INCENTIVO

CULTURAL

A

lém de promover projetos sociais, é importante preservar e
proteger nossas expressões culturais e o patrimônio! Por esse
motivo, a Lei de Incentivo à Cultura, criado há 30 anos, veio com
o objetivo de estimular o interesse das pessoas em atividades
culturais, como teatro, dança, circo, livros, cinema, música, festas
populares entre outros. Todos esses eventos promovem a valorização da cultura e difunde as diversas manifestações artísticas brasileiras.
Dessa forma, a lei contribui para que diversos projetos culturais
possam acontecer todos os anos e em todas as regiões do país,
levando acesso à cultura a diversos brasileiros, através do importo
de renda.
Com base nos direitos previstos por essa lei, o Movimento Pestalozziano apresentou seu projeto cultural ao Ministério da Cidadania,
que então realizou uma análise sobre o documento, verificando se
tudo estava dentro dos padrões devidos. Logo a nossa proposta foi
aprovada, e o próximo passo é a captação de recursos para colocar a ideia em prática.

. COMO FUNCIONA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS?
Essa lei basicamente busca recursos através da renúncia fiscal,
ou seja, o Governo se abstém de uma determinada porcentagem
do imposto de renda e esse valor é realocado para a realização
de atividades culturais. Qualquer pessoa física que tenha imposto
de renda a declarar, pode direcionar 6% e jurídica 4% do imposto
devido, para financiar projetos culturais.
Todo contribuinte que declara o seu IR pelo formulário completo
pode reverter até 8% do Imposto a pagar (conforme tabela dos limites de incentivos federais das pessoas físicas) para apoiar iniciativas e as ações transformadoras que beneficiam muitas pessoas.
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COMO INCENTIVAR
1

22

1

CALCULE O VALOR APROXIMADO DO
SEU IR, ATRAVÉS DELE VOCÊ PODERÁ
DOAR ATÉ 6% PARA UM PROJETO
APROVADO

APÓS VERIFICAR O VALOR QUE
PODERÁ SER REPASSADO, É PRECISO
ESCOLHER QUAL PROJETO QUER
APOIAR NO SALIC

4
DEPOIS ELE RECEBERÁ UM RECIBO
DE MERCENATO QUE SERVIRÁ
COMO DOCUMENTO DE DEPÓSITO
REALIZADO

O CONTRIBUINTE DEPOSITA EM UMA
CONTA CRIADA EXCLUSIVAMENTE
PARA ESSA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
INFORMA AO REALIZADOR DO PROJETO

3

6
AGORA QUE O PROJETO RECEBEU
O SEU APOIO, ELE PODERÁ INICIAR
SUA ATUAÇÃO

APÓS RECEBER ESSE DOCUMENTO, O
CONTRIBUINTE PODERÁ ABATER EM
SEU IR NO ANO SEGUINTE
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PERGUNTAS FREQUENTES
1. COMO FUNCIONA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS?
Essa lei busca recursos através da renúncia fiscal, ou seja, o governo se abstém de
uma determinada porcentagem do imposto de renda e esse valor é realocado para a
realização de atividades culturais.

2. QUANTO POSSO DIRECIONAR DO MEU IMPOSTO DE RENDA?
Todo contribuinte que declara o seu IR pelo formulário completo pode reverter até
8% do Imposto a pagar (conforme tabela dos limites de incentivos federais das pessoas físicas). Para as pessoas jurídicas podem ser direcionados 4% do imposto devido e as físicas 6%.

3. QUAL O PROJETO DA FENAPESTALOZZI?
O projeto da FENAPESTALOZZI é um espetáculo teatral desenvolvido pelo Movimento Pestalozziano chamado “A Rosa”. Ele tem o propósito de sensibilizar a sociedade
quanto ao conceito de aceitação, inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias
em espaços públicos, sociais, profissionais e em ações culturais.

4. QUAIS SÃO AS FORMAS DE APOIAR O PROJETO?
Existem duas formas de apoiar um projeto aprovado pelo Ministério da Cidadania:
As doações – nas quais há transferências de valores, bens ou serviços, desde que não
empregados em publicidade, onde o principal objetivo é o incentivo da execução do
projeto – e os patrocínios, em que ocorre a divulgação da marca da empresa, com
uma finalidade mais promocional, com foco em divulgar a marca em larga escala
durante a programação.
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FENAPESTALOZZI - Federação Nacional das Associações Pestalozzi
Fone: (61) 3224-5620 | Endereço: SRTVS Qd. 701, Nº 110, Bloco O, Centro Multi Empresarial,
Salas 496 e 497 - Asa Sul, Brasília - DF
@fenapestalozzi
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www.fenapestalozzi.org.br
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