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A cultura brasileira carrega em seu DNA a criatividade e junto com ela a vontade de 
empreender.



Aprovado pela lei Rouanet, o vídeo documentário, 

FULLHD de 30 minutos, será a oportunidade de tornar 

público e, em larga escala como as comunidades de 

baixa renda estão se desenvolvendo por meio do 

microempreendedorismo sustentável. 

O material será produzido durante as atividades da 

ADC: capacitações, assessorias, eventos de 

renegociação de dívidas e oferta de acesso ao 

microcrédito, com a participação de voluntários de 

universiades e empresas parceiras.

VÍDEO
DOCUMENTÁRIO

Bruno, do Jardim Canaã



Rita Veronesi e Reinaldo, da Brasilândia

É RELEVANTE?
NOSSO TRABALHO 

POR QUE O

Segundo dados do SEBRAE são 48, 2 milhões de empreendedores, 

sendo que 11, 1 milhões iniciou por necessidade. Número que 

pode ter contribuído para leve aumento de 1% do PIB em 2017, 

ainda que indiquem empreendedores informais. Esse público 

desconhece ofertas de formação, mentoria ou crédito. Dos 

empreendedores que iniciaram por necessidade, 42% não tem 

ensino médio, possuem perfil proativo e desejo de crescimento 

econômico. É aqui, neste exato ponto que a Aventura de 

Construir atua oferecendo, por meio de projetos incentivados, a 

capacitação, a assessoria e o apoio a obtenção de microcrédito. 



Promover o
desenvolvimento local 
inclusivo, capacitando, 

acompanhando e 
possibilitando o acesso ao 
crédito, com vistas a uma 
transformação humana e 

socioambiental.

Geraldo, do Jardim Canaã

AVENTURA DE CONSTRUIR

MISSÃO



PARA UM PROJETO 
SOCIAL E CULTURAL?

SABIA QUE VOCÊ
PODE DESTINAR O SEU 

IMPOSTO DE RENDA

O Governo criou uma espécie de renúncia fiscal para incentivar a cultura, o esporte e o social. Ou 

seja, o Governo aceitou abrir mão de parte dos impostos (que recebe de pessoas ou empresas) 

para destiná-los à projetos diversos. Com isso, por meio de dedução de impostos, pessoas e 

empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto (que já teria que pagar ao Governo) 

para projetos culturais, esportivos e sociais à sua escolha. Assim, estes projetos têm mais 

chances de acontecer, ajudando a mudar e a transformar o cenário de uma comunidade, de uma 

região e do país inteiro.



Projeto cultural da Aventura de Construir

O resultado deste documentário, além do já exposto evidenciará e incentivará o protagonismo de 

trabalhadores e consumidores, sejam eles adultos ou jovens. Empoderará a sociedade reduzindo as 

desigualdades.

Valor Total: 

R$ 388.349,91

Valor do aporte inicial: 10% = R$ 38.834,99

Contrapartidas: 

10 Pen Drive personalizado entregues ao patrocinador

80 Pen Drive personalizado serão distribuídos 

gratuitamente em organizações compromissadas com 

responsabilidade social no País

Estratégia de Comunicação: 

Exibição no canal Youtube - previsão de 

50.000 visualizações online

Aplicação da marca: 

No site da Aventura de Construir 

Na assinatura ao final do vídeo

Na contracapa do Pen Drive personalizado



Benefícios para PF e PJ interessadas
• Criação de condições para o desenvolvimento local e melhora do ambiente de 

negócios;

• Integração da empresa com a comunidade e seus sonhos em prol do crescimento 

futuro; 

• Distribuição e divulgação pelas empresas em forma de RSC (Responsabilidade Social 

Corporativa);

• Uso dos recursos mais eficiente que o do poder público;

• Ausência custo adicional;

• Apoio a uma organização séria, com uma equipe profissional e experiente no público 

alvo.

Por que se envolver?



Como apoiar

Simples e fácil
Você apoia os projetos da Aventura de Construir por meio de doações incentivadas previstas nas Leis de 
Incentivos Fiscais.
Conforme previsto na legislação, a doação pode ser realizada através do direcionamento de uma 
porcentagem do imposto devido diretamente nas declarações de IR.

Ao fazer sua declaração do Imposto de Renda, você poderá escolher o destino de sua doação.

Tributação por Lucro Real

Pode doar para:
• nossa Associação
• um de nossos projetosPessoa Jurídica Pessoa Física

IR Modelo Completo

Pode doar para:
• um de nossos projetos



Aventura de 
Construir

Projeto Cultural
(Lei Rouanet)

Pessoa Jurídica 
(Tributação por

Lucro Real)

2% do lucro 
operacional que 
reduz da base de 

cálculo do IR

Destinação de até 4% 
do IR devido

Pessoa Física 
(Modelo Completo)

---
Destinação de até 6% 

do IR devido

Legislação Vigente Lei Federal 9.249/95
Leis Federais 

8.313/91 e  9.874/99 
(art. 18)

Legislação e incentivos fiscais

Exemplo: No caso da lei Rouanet, se uma empresa paga R$ 10 milhões de IR ao governo, poderá destinar R$ 400 mil 

para incentivar e patrocinar um projeto cultural, obtendo as contrapartidas de exposição de um patrocínio normal. 

Esse valor virá como forma de dedução ou abatimento no IR do ano seguinte. Limite de dedução cumulativa Máximo 

de 4% PJ e 6% PF do IRPJ (Pronac + Audiovisual).



Para empresas:
Passo #1 
Podem investir em projetos culturais aprovados pelo MinC (Ministério da Cultura) na Lei 
Rouanet empresas tributadas em lucro real, deduzindo até 4% do IR devido.

Passo #2 
O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto 
(aberta e supervisionada pelo MinC) até o último dia útil do ano corrente. Após o depósito, a 
entidade ou pessoa que propôs o projeto emitirá um recibo e enviar ao patrocinador, sendo 
que este servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue.

Passo #3
O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou 

abatendo do valor do IR a pagar.

Passo a passo para doar pela Lei Rouanet



Passo a passo para doar pela Lei Rouanet

Para pessoas físicas:
Passo #1 
Podem investir em projetos culturais aprovados pelo MinC (Ministério da Cultura) na Lei 
Rouanet, pessoas físicas contribuintes do Imposto de Renda, deduzindo até 6% do IR 
devido.

Passo #2 
O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto 
(aberta e supervisionada pelo MinC) até o último dia útil do ano corrente. Após o depósito, a 
entidade ou pessoa que propôs o projeto emitirá e enviará um recibo ao patrocinador, 
sendo que este servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue

Passo #3 
O ressarcimento do patrocínio feito virá no mês ou trimestre seguinte, na forma de 
restituição ou abatendo do valor do IR a pagar.



Doe para Aventura de Construir

Para mais informações: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-
orientativos/arquivos-e-imagens/guia-sobre-beneficios-fiscais-nas-doacoes-para-os-fundos-e-programas-ucs-naf.pdf

Banco do Brasil
Ag. 6807-1

c/c 43005-6

Conta de doação para o nosso projeto cultural

Sobre nós:

Com experiência acumulada desde 2011, já atendemos 5.800 pessoas de forma direta e são 29.000 

pessoas impactadas indiretamente (familiares e moradores das regiões de atuação), o que demonstra 

possuirmos a experiência e credibilidade necessária para o desenvolvimento de ações sociais.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/folhetos-orientativos/arquivos-e-imagens/guia-sobre-beneficios-fiscais-nas-doacoes-para-os-fundos-e-programas-ucs-naf.pdf


OBRIGADO!
Relatório de Atividades 2017

aventuradeconstruir

@aventuradeconstruir

Aventura de Construir

Vídeo Institucional

+55 011 3895-0592
contato@aventuradeconstruir.org.br

https://aventuradeconstruir.org.br/

http://aventuradeconstruir.org.br/wp-content/uploads/2018/03/ADC_REATIVIDADES_DIGITAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NM_QFJnqDaw&

