
De grão em grão, projeto arrecadou um montão 
 
Funcionários de Banco doaram a maior parte dos R$ 2,7 milhões previstos para captação do 
programa Eu Faço Cultura. Aplicaram como pessoa física via lei Rouanet.  
 
 

 
 
 
Muitos trabalhadores não sabem que podem incentivar projetos culturais utilizando parte do 
Imposto de Renda devido; e outros até sabem – o que não sabem é como fazer. Pois aqui está 
um exemplo de ação que mostra bem como empresas e funcionários podem ser capazes de 
construir juntos projetos de diversos segmentos artísticos e utilizar a renúncia fiscal para 
realizá-los. 
 
Em dezembro do ano passado foi criado um projeto denominado Eu Faço Cultura, idealizado 
pela Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa (Fenae) e realizado pelo 
Movimento Cultural do Pessoal da Caixa (Econômica Federal). A idéia era atrair os 
trabalhadores do Banco para investirem, nas ações culturais programadas, os 6% do Imposto 
de Renda devido que a lei Rouanet permite às pessoas físicas abaterem quando doam para 
projetos culturais.  
 
Foram realizadas blitzes nas matrizes da Caixa para divulgar a campanha de arrecadação; 
foram feitas divulgações internas e alguns diretores da Fenae viajaram pelo Brasil para 
divulgar a campanha. Quem aderia ganhava uma camiseta. O resultado foi um sucesso.  
 
Cerca de 8.000 funcionários da Caixa contribuíram com a maior parte dos R$ 2,7 milhões 
captados, valor total do projeto aprovado pela lei do mecenato. A doação média foi de R$ 
340,00. 
 
O mecanismo utilizado para esta operação obedeceu à seguinte engenharia: o empregado da 
Caixa preencheu um cadastro de adesão no site do Programa Par Cultural, gerenciadora do 
projeto, e autorizou que parte do seu imposto de renda devido fosse aplicada no Eu Faço 
Cultura. O Fundo dos Funcionários da Caixa (Funcef), em parceria com a Fenae, antecipou a 
doação em nome do funcionário, que, posteriormente, fez a declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física no modo completo, informando o valor da doação feita ao Movimento Cultural 
do Pessoal da Caixa. O valor integral da doação foi somado à restituição ou deduzido do 
imposto a pagar. Quando o lote do IR foi liberado, o valor da doação retornou para a 
Funcef/Fenae.  
 



 
 
Grandes nomes – O aporte de verbas viabilizará a realização de semanas culturais em 30 
cidades, com eventos nas áreas de Música Popular, Música Instrumental, Literatura e 
Fotografia. A primeira cidade a receber o Eu Faço Cultura foi Belém, dia 18 de abril. O projeto 
também passou por Manaus, Teresina e São Luís, Maceió, Natal, Belo Horizonte e Governador 
Valadares. Dia 19 de julho o projeto chegou a Recife, 20 a Salvador, dia 25 de julho a 
Florianópolis e 26 a Porto Alegre. Mas até o final do ano outras 18 localidades serão 
contempladas como Aracaju, João Pessoa, Goiânia, Campo Grande, Brasília, Vitória, Curitiba, 
Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina (PR), Joinville (SC), Chapecó (SC), Campinas (SP) 
e São Jose do Rio Preto (SP). 
 
As semanas culturais do projeto têm como pontos marcantes a apresentação de artistas 
consagrados como Nando Reis, Zeca Baleiro, Zélia Duncan, entre outros. Contemplam também 
lançamentos de livros de fotografia e Exposição; workshops de fotografia e de música; shows 
de música instrumental e MPB e rodas de literatura. 
 
O grande volume de participação de pessoas físicas motivou o apoio de empresas. A Caixa 
Seguros e a Brasil Telecom patrocinaram o Eu Faço Cultura também utilizando a Lei Rouanet.  
 
SERVIÇO: Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no endereço 
http://www.eufacocultura.com.br 
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