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NENHUM SONHO É GRANDE
DEMAIS. TODOS DEVEMOS PARAR
DE PERGUNTAR “POR QUE?” E
EM VEZ DISSO PERGUNTAR
“POR QUE NÃO?”

Clodoaldo Silva
CAMPEÃO PARALÍMPICO
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UM PROJETO
PARADESPORTIVO
O

1º Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento
Pestalozziano, é um grande evento esportivo desenvolvido pela Fenapestalozzi. Busca o desenvolvimento e melhoria
da autoestima dos jovens com deficiência, fazendo com que
eles reconheçam suas possibilidades e potencialidades através
do esporte.
Além disso, os jogos paradesportivos possuem uma especificidade que não permite trabalhar com o modelo olímpico de
esporte, onde vence o mais rápido, o mais forte, entre outros.
O princípio filosófico dos jogos segue o princípio das Olimpíadas Especiais, onde serão formados agrupamentos por níveis
de habilidade, possibilitando uma competição mais justa e de
acordo com o desenvolvimento individual.
Nesta edição, o objetivo é promover a inclusão social das pessoas com deficiência por meio do esporte de alto rendimento, principalmente estudantes com déficit intelectual, através
da prática esportiva. Além disso, visa paralelamente, selecionar os melhores atletas do Movimento Pestalozziano para participarem das futuras delegações da Associação Brasileira de
Desportos para Deficiente Intelectual - ABDEM.
Os jogos estão previstos para acontecerem em Brasília, beneficiando aproximadamente 800 pessoas, entre elas atletas, acompanhantes, profissionais e convidados. Serão disputadas as seguintes modalidades: futsal, atletismo, basquetebol, handebol,
capoeira, natação, tênis de mesa, voleibol e bocha paraolímpica.
Várias Associações Pestalozzi trabalham a área esportiva
desenvolvendo atividades com atletas com deficiência intelectual que almejam através do esporte, a melhoria de performance, o desenvolvimento de suas potencialidades e de sua
autoestima e visam sua integração em equipes representativas
em níveis nacional e internacional.
Desse modo, apresentamos este projeto e nos propomos a
realizar o 1º Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento
Pestalozziano.

(Imagem: Acervo Pessoal.
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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
esportivos, 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 promocional, com
foco na divulgação da marca em larga escala
Dessa forma a empresa tem a oportunidade de durante a programação.
aproximar novos clientes através de estratégias do marketing social além de ser um dife- Veja os principais motivos pelo qual a empresa
rencial 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. Uma das estratégias 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.

“1 JOGOS PARADESPORTIVOS NACIONAIS”

(Imagem: Acervo pessoal)

2. AUMENTAR 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 a 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 de seus funcionários.

3. INCENTIVAR O CONSUMIDOR FINAL
Não é somente a qualidade e os preços dos
produtos que ditam o que os consumidores
modernos compram. Atualmente 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. REFORÇAR 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 esportivos 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.
Leis de incentivo são importantes para promoverem a formação de atletas, mas também
o desenvolvimento e inclusão social das pessoas. Cada vez mais as empresas estão reconhecendo a importância e benefícios dessa
participação efetiva.
A sua marca pode ser lembrada através do
1º Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano, um momento marcante
e importante na vida de várias pessoas com
deficiência. Esses momentos de visibilidade
podem beneficiar também a sua 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 e ganhar visibilidade.
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LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE
A

prática de esportes é um grande aliado
na vida das pessoas, proporciona melhor qualidade de vida, um desenvolvimento
saudável tanto físico quanto psíquico, além de
diminuir o estresse com a produção de endorfina durante a atividade. Todos esses benefícios
mostram a importância do esporte como ação
integrada na vida do cidadão.

recionar até 6% do valor devido, podem patrocinar projetos desportivos e paradesportivos.
Já as pessoas jurídicas, tributadas com base
no lucro real podem direcionar até 1% de seu
imposto de renda a projetos desportivos e paradesportivos.

Os lucros que advém do incentivo fiscal promovem projetos sociais que são enquadrados
Para que todos tenham acesso a possibilidade em manifestações desportivas, assim definidos
de praticar e potencializar o seu rendimento, a pelo Ministério, como, desporto educacional,
Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, é um grande desporto de participação, desporto de rendiinstrumento viabilizador nesse processo. A- mento e desporto de formação.
través dele, milhões de reais são distribuídos
a projetos no país.
Com o incentivo, espera-se alcançar um somatório de benefícios com os jogos, assim
A LIE prevê o Mecenato como mecanismo praticando formas variadas de educação e
de funcionamento, e estabelece que pessoas evitando a seletividade. Os resultados são ime empresas possam investir parte do Impos- portantes tanto para os participantes, quanto
to de Renda devido, em projetos esportivos para as empresas patrocinadoras.
aprovados pelo Ministério da Cidadania. Para
o Ministério, mais do que um instrumento
jurídico, a LIE trata-se de uma inovação e um
avanço na consolidação do paradigma do esporte como meio de inclusão social.
Entre os aptos a doarem, as pessoas físicas
podem optar pelo modelo de declaração completa de seu imposto de renda e é possível di-
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(Imagem: Anna Shvets. Fonte: Pexels)
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O MOVIMENTO
PESTALOZZIANO
F

undada em 1970, a Fenapestalozzi é uma instituição de direito
privado e sem fins lucrativos, de assistência social e é responsável por representar as Associações Pestalozzi em âmbito federal, que atualmente congrega 235 entidades filantrópicas.
A Fenapestalozzi trabalha na perspectiva da inclusão plena das pessoas com deficiência, sendo que o esporte e o lazer constituem-se
ferramentas indispensáveis no processo de inclusão e reabilitação, além de serem direitos garantidos na Constituição Federal.
Neste sentido, realiza ações diretas e efetivas buscando estimular
e desenvolver as práticas corporais a todos os matriculados em
suas instituições afiliadas, e para isso, realiza seminários, cursos de
formação, estimula o desenvolvimento de projetos de iniciação esportiva com repasse de materiais esportivos e finaliza o ciclo com
o início dos Jogos Paradesportivos que reúne atendidos de todas as
Associações Pestalozzi.
Em busca de promover e articular a defesa de direitos, prevenção,
orientação, prestação de serviços, no apoio às famílias, direcionando a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência
e a construção de uma sociedade mais justa e solidária, a Fenapestalozzi se utiliza do esporte de alto rendimento como uma das
ferramentas mais importantes para esta transformação, pois comprovadamente, o esporte tem sido dentre outras atividades, a que
mais tem possibilitado às pessoas com deficiências desenvolverem
suas habilidades assim como favorecer a sua inclusão social.
Na área esportiva, inúmeras Associações Pestalozzi desenvolvem
atividades com atletas com deficiência intelectual que almejam através do esporte a melhoria da performance, o desenvolvimento
de suas potencialidades e de sua autoestima e visam sua integração
em equipes representativas em níveis nacional e internacional.
Em vista disso, apresentamos este projeto e nos propomos a realizar o 1º Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano.
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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 REDIRECIONAR DO MEU IMPOSTO
DE RENDA?
Todo contribuinte que declara o seu IR pelo formulário completo pode reverter até 6% do
Imposto a pagar (conforme tabela dos limites de incentivos federais das pessoas físicas).
Para as pessoas jurídicas podem ser direcionados 1% do imposto devido e as físicas 6%.

3. QUAL O PROJETO DA FENAPESTALOZZI?
O 1º Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano é um grande evento
esportivo desenvolvido pela Fenapestalozzi em busca do desenvolvimento e melhoria da
autoestima dos jovens com deficiência do Movimento Pestalozziano, fazendo com que eles
reconheçam suas possibilidades e potencialidades através do esporte.

4. QUAIS SÃO AS FORMAS DE APOIAR O PROJETO?
Existem duas formas de apoiar um projeto aprovado pelo Ministério do Esporte:
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.

5. QUERO APOIAR ESSE PROJETO, COMO POSSO
ENTRAR EM CONTATO?
Através do contato da Secretaria Executiva (61) 98262-1759, pelo nosso telefone fixo (61)
3224-5620 ou pela Equipe de Comunicação e Marketing (61) 98357-3933.
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