A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) - Lei 11.438/2006 - permite que
empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto
de Renda para financiar entidades e projetos esportivos aprovados pela
Secretaria do Esporte, atualmente parte do Ministério da Cidadania.

Pela lei, empresas que declaram no modelo de Lucro Real podem investir até
1% do valor devido em Imposto de Renda em entidades esportivas
autorizadas. Já pessoas físicas podem investir até 6% do valor do IR.
O principal objetivo desse documento é entregar à sociedade informações
sobre os investimentos feitos no desenvolvimento do esporte, com
financiamento a partir de renúncias fiscais de pessoas jurídicas e físicas.

Com informação, tanto a indústria esportiva
quanto admiradores e entusiastas podem
traçar caminhos mais eficientes na
disseminação do esporte no Brasil, seja por
meio de iniciativas educacionais e
participativas, ou formando futuros atletas.

A Lei de Incentivo ao Esporte segue como uma das principais
fontes de financiamento às entidades esportivas no Brasil.
Com uma captação recorde no ano de 2021, a LIE permitiu o
investimento de pouco mais de 488 milhões de reais em
diferentes iniciativas nacionais. O crescimento das receitas em
praticamente 70% de um ano para o outro é uma ótima notícia
para o setor, que busca prorrogar a Lei até 2027, com o
projeto em trânsito no Senado Federal, aguardando sanção
presidencial.
Em contrapartida, apesar do volume de investimentos sensivelmente maior,
velhos desafios seguem como realidade da distribuição dos recursos via LIE.
O maior deles é na desigualdade de repasses por Estados. Apenas São
Paulo recebeu 41% do total, em um Sudeste que capitalizou praticamente
75% de todos os investimentos. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, juntos,
arrecadaram pouco mais de 10% dos 488 milhões de reais.
Do lado dos patrocinadores, a Vale S/A foi parte importante no incremento
de investimentos ao longo de 2021. Com quase 100 milhões de reais
distribuídos para 57 entidades, a empresa bateu recordes de apoio ao
esporte brasileiro no último ano. Como efeito de comparação, os outros 27
maiores patrocinadores somados não aportaram o mesmo volume de
recursos que a empresa de mineração nacional.
Do lado dos proponentes, os padrões de distribuição se mantiveram
similares aos dos últimos anos. Apenas três entidades superaram a
arrecadação acima de 10 milhões de reais no ano, e as 50 maiores
entidades captadoras (das 814 que receberam recursos no ano passado)
concentraram quase metade do movimento total.
Nas modalidades, o destaque fica por conta do futebol. Com praticamente
190 entidades viabilizando projetos para o fomento do esporte mais
popular do país, a modalidade arrecadou pouco mais de 65 milhões de reais
em 2021. Em segundo lugar, o tênis arrecadou pouco mais de 28 milhões de
reais, seguido pelo automobilismo, basquete e projetos de corrida.
As informações foram compiladas a partir de um banco de dados enviado
pela Secretaria do Esporte, em 20 de junho de 2022, em resposta à
solicitação feita via CGU, na qual foram solicitadas informações detalhadas,
com base na Lei de Acesso à Informação.
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A EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES
DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

ENTRE 2017 E 2021

Visão geral dos principais
números da Lei de Incentivo
ao Esporte de 2017 a 2021*
Arrecadação total de projetos via LIE (em milhões de reais)

488

256

235

2016

2017

308

285

2019

2020

Depois de um 2020 no qual as entidades
captadoras via LIE viram o volume de
recursos diminuir, o ano de 2021
apresentou indicadores históricos. Com
uma captação próxima a 490 milhões de
reais, o setor ligado à Lei viu os
investimentos saltarem em pouco mais
de 70%, comparado ao ano anterior.

2021

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

Um salto em receitas geradas,
entidades beneficiadas e
projetos viabilizados*
Total de entidades beneficiadas

Total de projetos executados
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Esse incremento de receitas também foi percebido em um maior número de entidades
beneficiadas (62% a mais em 2021 que no ano anterior) e projetos executados (aumento de
80%).
*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
dos recursos da Lei de Incentivo
ao Esporte em 2021

Se no volume de receitas e projetos viabilizados o ano de 2021 foi de boas notícias, uma
questão estrutural da LIE ainda parece distante de ser solucionada. A distribuição do
fomento federal é absolutamente desigual, e concentrado essencialmente em iniciativas
com sedes no Sul e Sudeste do país, com 90% do total arrecadado. É importante destacar
que nem sempre o Estado do proponente é igual ao Estado onde o projeto é executado.
Porém, dada a forma de recebimento das informações, foi possível apenas consolidar os
dados referentes à região de administração das entidades.

O Estado de São Paulo, assim como em 2021, segue como
líder do ranking regional, com 41,61% do movimento do
recurso. Em 2020, o Estado arrecadou 47% do total.
Novamente seguido pelo Rio de Janeiro, as entidades
cariocas mantiveram seu percentual de captação
praticamente igual ao do ano anterior. Assim como em 2020,
Minas Gerais fecha o Top 3 dos Estados, porém com o
destaque para a maior participação do Estado, quase se
igualando ao Rio de Janeiro, e pulando de 7% de participação
em 2020 para 14% em 2021.

O primeiro Estado fora do eixo Sudeste-Sul que surge na
lista é o Distrito Federal, que aumentou sua participação de
0,36% para 2,31% no último ano. No Nordeste, o primeiro
Estado que surge apenas na 8ª posição é o Maranhão, que
mudou pouco sua participação de um ano para o outro. Com
mais de 1% de captação proporcional, completam a lista
Pará e Ceará, Estados que também mantiveram percentuais
similares de captação nos últimos dois anos. Os outros 13
Estados, somados, captaram menos de 4% do total
movimentado em 2021.

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram um
pequeno crescimento de importância percentual no último
ano, em movimento contrário ao Espírito Santo, que caiu uma
posição entre 2020 e 2021.

A Lei cresce, mas segue com um enorme desafio de fazer
os recursos chegarem fora do eixo Sudeste-Sul não apenas
por meio de execução de inciativas, mas pelo fomento às
entidades locais de outros Estados.

Distribuição por Estados dos
recursos via LIE em 2021
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Distribuição regional dos
recursos via LIE em 2021
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MODALI
DADES
que + receberam recursos
via LIE em 2021

As modalidades mais apoiadas pela
Lei de Incentivo ao Esporte em 2021 Arrecadação por modalidade - Top 10
Com mais de 65 milhões de reais captados, o futebol foi a modalidade que mais
angariou recursos via LIE em 2021. Essa liderança entre os esportes foi
capitaneada por 13 grandes entidades, que juntas captaram mais de 32 milhões
de reais para projetos ligados ao futebol. No total, foram 188 entidades que
promoveram 237 projetos do esporte.

Futebol
Tênis
Automobilismo

Em segundo lugar, o tênis arrecadou quase 30 milhões de reais em projetos
incentivados no ano passado. Com um número de entidades sensivelmente
menor que o futebol - foram 33 entidades e 53 projetos - os 6 maiores
beneficiados da modalidade arrecadaram perto de 20 milhões de reais, ou 70%
do total que o esporte recebeu via LIE no ano passado.
Na sequência, o automobilismo completa o trio de esportes que mais receberam
investimentos via LIE em 2021. Com pouco mais de 23 milhões de reais
arrecadados, a modalidade viabilizou 65 projetos de 30 entidades.
É preciso ressaltar que esses números fazem referência aos projetos que
atuam exclusivamente com uma única modalidade. Ou seja, projetos que tem
atuação com múltiplos esportes não estão contabilizados nessa lista, dada a
impossibilidade de distribuir o peso orçamentário versus atividade esportiva.

R$65.597.270,57
R$28.153.619,30
R$23.669.578,03

Basquete

R$19.259.294,36

Corrida

R$14.775.951,33

At letismo

R$14.547.668,87

Judô
Vôleibol
Futebol, Vôleibol

Basquete, Futebol, Ginástica,
Handebol, Vôleibol

R$14.049.667,17
R$12.612.180,19

R$10.077.678,14
R$8.215.433,78

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

MANIFES
TAÇÕES
e os recursos
distribuídos

MANIFESTAÇÕES
ESPORTIVAS VIABILIZADAS
PELA LIE EM 2021
Uma novidade na análise das manifestações foi o apontamento
de iniciativas de Rendimento / Formação. Antes agrupadas nas
iniciativas de Rendimento, as estruturas de formação de
atletas passaram a ter um destaque específico.

Arrecadação por manifestação
R$14.773.983,90
R$254.799.659,41

R$80.220.561,69

Assim como em 2020, o ano passado registrou pouco mais da
metade do recurso total para projetos esportivos educacionais.
Com 695 projetos, a manifestação aumentou sua participação
de 45% para 52% do total do recurso via LIE em 2021.
Já as iniciativas de alto rendimento, se somadas com o
destaque para formação, mantiveram praticamente o mesmo
indicador do período anterior. Nos últimos dois anos, um terço
do volume de recursos via LIE é direcionado para projetos de
alto rendimento e em 2021 contabilizou praticamente 500
projetos ligados a esse tipo de atividade.
Quem viu sua participação diminuir foram os projetos ligados às
iniciativas participativas. Com cerca de 20% do recurso em
2020, no ano passado os 232 projetos foram responsáveis por
16% do total movimentado.

R$139.198.136,53

Educacional

Rendimento

Participação

Rendimento / Formação

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

ENTIDADES
ESPORTIVAS
que + captaram
recursos em 2021

As entidades que mais
captaram via LIE em 2021
Outra característica da captação via LIE em 2021 foi a
concentração dos recursos no topo da pirâmide de
captadores. No biênio 2019/2020, 35% dos recursos
ficaram concentrados em pouco mais de 4% das
entidades. No ano de 2021, pouco mais de um terço do
recurso total viabilizado ficou concentrado em 3% das
mais de 800 entidades.
Na liderança mais uma vez, o Instituto Esporte
Educação segue como principal captador via LIE do
país. Seguido pelo Instituto para o Desenvolvimento do
Esporte e da Cultura e Instituto Reação, as 3 maiores
captadoras em 2021 foram as únicas a ultrapassar a

barreira de captação acima de 10 milhões de reais no ano.
Juntas, captaram perto de 8% do total dos 488 milhões
de reais.
Fecham o top 5 de entidades que mais captaram recursos
no ano passado o Instituto Tênis e a CBDE. Destaque
também para o Flamengo, numa rara aparição de clubes
de futebol no top 10 de arrecadação, como nono maior
captador do ano passado, com pouco mais de 6 milhões
de reais recebidos via LIE em 2021.

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

20 entidades que mais captaram via LIE em 2021:
Percentual de valor recebido sobre total movimentado no período
3,12%

INSTITUTO ESPORTE EDUCAÇÃO

2,20%

INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESP ORTE E DA CULTURA

2,11%

INSTITUTO REAÇÃO

1,88%

INSTITUTO FUTEBOL DE RUA

1,71%

INSTITUTO TÊNIS

1,64%

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE

1,52%

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE SERRA

1,43%

INSTITUTO SUPERAÇÃO

1,36%

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

1,31%

INSTITUTO RUMO NÁUTICO

1,20%

KART CLUBE GRANJA VIANA
INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELÊNCIA NO ESPORTE & CULTURA

1,11%

DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER

1,11%

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

1,08%

ASSOCIAÇÃO ARGOS

1,08%

AJUDÔU

1,02%

LUTA PELA P AZ

1,02%

ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPECIAL

0,97%

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ

0,93%

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

0,92%

MAIORES
PATROCI
NADORES
» via LIE 2021

As entidades que mais
captaram via LIE em 2021
Uma das principais atualizações da LIE em 2021 foi o aumento da
participação da Vale S/A no financiamento de projetos esportivos
incentivados brasileiros. Em 2020, a empresa já liderava a lista de
maiores patrocinadores, com quase 30 milhões de reais aportados.
No ano passado, a companhia expandiu sensivelmente o aporte
pelo mecanismo e se aproximou dos 100 milhões de reais
investidos.
No último ano, foram 57 entidades apoiadas em 86 projetos.
A maior parte do incentivo foi direcionado para iniciativas
educacionais, que contabilizaram quase 80 milhões de reais
aportados. Apenas a CBDE recebeu 8 milhões de reais
de repasses incentivados da empresa.
Outro destaque é a participação relevante de pessoas físicas entre
os patrocinadores. Em 2021, mais de 3.400 pessoas realizaram
doações incentivadas, totalizando pouco mais de 11 milhões de
reais investidos. Mais uma vez, o destaque para o Flamengo, que
recebeu pouco mais de

3,8 milhões de reais de 1.042 doadores diferentes. Um dos
sintomas de um trabalho que diversificou receitas e recebeu
doações individuais de 2 a 300 mil reais.
Entre os 10 maiores patrocinadores incentivados de 2021, apenas
dois não são empresas do setores energético e de mineração. Além
das pessoas físicas, a B3 fecha a lista das maiores incentivadoras
do esporte brasileiro. Se nos anos anteriores a lista de principais
patrocinadores contemplava empresas financeiras, seguradoras e
companhias de bens de consumo, em 2021 os integrantes desse
setores figuraram apenas no segundo bloco entre os 20 maiores
patrocinadores.
No total, as 20 empresas que mais aportaram recursos (1% dos
pouco mais de 1.800 empresas e pessoas) foram responsáveis por
40% do total investido. A concentração, ainda mais aguçada em
2021 do que no ano anterior, indica desafios em um equilíbrio maior
na origem desses investimentos.

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

Os maiores patrocinadores de 2021
Percentual de valor aportado sobre total movimentado
VALE SA
Pessoa Física
CONGONHAS MINERIOS S.A
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO

19,90%
2,37%
1,83%
1,72%
1,37%

GERDAU AÇOMINAS S/A

1,23%

PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

0,98%

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA

0,95%

GERDAU ACOS LONGOS

0,95%

B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

0,88%

MINERACAO USIMINAS S A

0,81%

BANCO NORDESTE DO BRASIL SA

0,77%

John Deere Brasil

0,76%

Braskem SA

0,75%

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

0,74%

Financeira S.A. - Sociedade de Crédito Financeiro e Investimento

0,68%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A

0,66%

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0,63%

SALOBO METAIS S/A

0,61%

BANCO DAYCOVAL SA

0,56%

*

Incentivador Não Cadastrado

R$ 42.458.083,72

*Em 2018, não houve acesso às informações detalhadas

CONCLUSÕES
Em ano de prorrogação da Lei, é importante ressaltar o papel fundamental do incentivo à indústria
do esporte nacional. Quando tratamos friamente sobre os números de investimentos, apoiadores
e regiões, podemos eventualmente perder de perspectiva as milhões de vidas influenciadas
nesse processo. A LIE é um dispositivo legal que facilita que empresas e pessoas participem
de maneira eficiente no processo de fomento ao esporte e deve, sem qualquer margem
para questionamentos, ser mantida e contar com aprimoramentos.
Nas melhorias que já estão contempladas no projeto de lei para a prorrogação da LIE, há uma expectativa de se
aprimorar ainda mais as condições para empresas e pessoas físicas participarem do fomento ao esporte. A
abertura para empresas em regime de lucro presumido poderem doar e o aumento do percentual possível de
doação para pessoas físicas podem e devem incentivar uma indústria que teve um salto de receitas importante
no último ano.
Porém, há algo que ainda não parece gerar o incômodo necessário com relação ao acesso às informações
dos indicadores da principal lei de fomento ao esporte nacional. Mais uma vez, repetindo e até piorando a forma
de evidenciar os dados solicitados, a Secretaria do Esporte parece não encontrar soluções para que os números
acima detalhados sejam de fácil acesso público e constantemente atualizados. O Painel da Cidadania,
recentemente lançado, não contabilizava, até o fim de julho de 2022, as informações relacionadas a 2021.
Ainda, mesmo no arquivo enviado via solicitação via CGU, mais de 40 milhões de reais não têm a origem dos
patrocinadores detalhada.
O crescimento da Lei foi evidente e isso é algo a ser ressaltado. Porém, a democratização do recurso ainda
carece de mais atenção, com menos concentração de investimentos por parte de patrocinadores a um seleto
grupo de patrocinados e um avanço significativo na distribuição dos investimentos em todo território nacional.
Parte fundamental desse processo é contemplar que a Secretaria do Esporte atue de forma transparente e,
assim, acompanhar os avanços dessas questões fundamentais.
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