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DESTAQUE ESPORTES
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Fora o futebol, os investimentos
ao esporte brasileiro sempre fo-
ram um problema. A falta de
verba para as condições míni-
mas de treinos e custos para as
competições atinge até mesmo
atletas de ponta do país. Há três
anos, o Brasil sancionou a Lei de
Incentivo ao Esporte para me-
lhorar o fomento de atividades
esportivas e, consequentemen-
te, ter novos talentos para bri-
lhar nos grandes eventos. Mas,
faltando seis anos para as Olim-
píadas do Rio de Janeiro, em
2016, a iniciativa ainda não ge-
rou os resultados pretendidos,
como ocorreu com a Lei Roua-
net de Incentivo à Cultura.

De acordo com envolvidos
em projetos esportivos, o moti-
vo é a falta de comunicação do
governo federal sobre os incen-
tivos. “Tanto pessoa jurídica
como física tem renúncia fiscal
para investir no esporte brasi-
leiro, mas poucos sabem dis-
so”, afirma Jorge Muzy, presi-
dente do Instituto Vencer, que
criou o projeto Copa Bairros de
Vôlei no Rio de Janeiro que foi

aprovada em março pelo Mi-
nistério dos Esportes.

Para Carlos Miguel Aidar, ex-
presidente da OAB-SP e do São
Paulo Futebol Clube e sócio do
escritório Felsberg & Associa-
dos, falta mais consciência en-
tre as grandes empresas para
uma participação mais ativa nos
projetos. “Há companhias que
poderiam montar uma equipe
inteira de qualquer esporte
olímpico apenas com o imposto
pago por elas”, diz ele.

Para poucos
Sobre o conteúdo da lei, Muzy
critica a exclusão de empresas
privadas de participarem da
criação e gestão dos projetos es-
portivos e credenciando apenas
clubes, federações e ONGs para
as iniciativas. “Com isso, ape-
nas os grandes clubes e atletas
mais bem preparados conse-
guem alavancar patrocínios das
empresas”, aponta.

Apesar dos problemas, o pre-
sidente da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos
(CBDA), Coaracy Nunes, avalia
que o cenário melhorou desde
que a lei foi sancionada. “É pre-
ciso melhorar os recursos, mas

estamos bem melhor que há
dois anos”, avalia Nunes.

Exemplo chinês
Para os Jogos de Pequim, em
2008, a China investiu pesado na
formação de atletas para o even-
to. A verba destinada pelo gover-
no chinês não foi divulgada, mas
23 mil atletas receberam incenti-
vos através das iniciativas volta-
das ao esporte do país. Como
retorno, a China obteve pela
primeira vez o primeiro lugar
dos Jogos Olímpicos, conquis-
tando um total de 100 meda-
lhas, sendo 51 delas de ouro. ■

Lei de Incentivo ao Esporte ainda
é desconhecida para os brasileiros
Sancionada há três anos, medida ainda não teve o retorno pretendido para os projetos esportivos no país

No último dia 26 de março,
o então governador José Serra
regulamentou a Lei de Incentivo
ao Esporte no estado de
São Paulo. A norma permite
que empresas paulistas
repassem recursos a projetos
esportivos por meio da renúncia
de até 3% do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), e a expectativa
é que R$ 60 milhões sejam
aplicados em iniciativas na área

esportiva até o final deste ano.
“Essa legislação é a melhor
lei de incentivo do país, pois
o percentual sobre o imposto
devido não restringe o
benefício fiscal apenas para
empresas lucrativas, não
distingue se a companhia
é de médio ou grande porte,
e ainda garante uma verba
para projetos esportivos no
estado”, avalia Jorge Muzy,
do Instituto Vencer. F.S.

Lei garante R$ 60 milhões ao esporte em SP

O QUE DIZ A LEI

Empresas
tributadas no lucro real podem
deduzir os valores despendidos
no investimento em projetos
esportivos como patrocínios,
de até 1% do Imposto de Renda.

Cidadãos
podem deduzir os valores
investidos em até 6%
do Imposto de Renda devido.

“Tanto pessoa jurídica como
física têm renúncia fiscal para
investir no esporte brasileiro,
mas poucos sabem disso”

Jorge Muzy
Presidente do
Instituto Vencer

Mario Miranda/Agência Foto

Andre Penner

Para presidente da Confederação de Desportos
Aquáticos, incentivos ao esporte melhoraram nos
últimos anos, mas ainda faltam recursos no país

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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