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RESUMO 

Este relatório faz parte das atividades de conclusão de curso bacharelado em 

Gestão de Políticas Públicas. Trata-se da análise da Lei de Incentivo ao Esporte, 

referente aos requisitos que determinam os projetos que têm direito aos benefícios 

previstos nesse instrumento legal. Este trabalho foi desenvolvido entre março e 

maio de 2015, no Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte (DIFE),do 

Ministério do Esporte.Foi realizada uma análise qualitativa por meio de 

observações, entrevistas e pesquisa documental junto aos representantes do 

Governo e das Entidades Proponentes. A Lei de Incentivo ao Esporteconcede 

isenção fiscal parcialàs pessoas físicas e jurídicas, dispostas a destinar 

voluntariamente uma porcentagem do imposto de renda devido para financiar 

projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.  O estudo da referida lei 

demonstrou que os requisitos nela estabelecidos, para a análise de mérito dos 

projetos pelo DIFE,são necessários como forma de verificar se as entidades 

proponentes preenchem as exigências necessárias à obtenção do benefício 

fiscal.Porém,tanto representantes do Ministério, quanto beneficiários da lei 

manifestaram-seno sentido de que sejam feitas correções nesses dispositivos,afim 

de simplificar o processo de obtenção dos recursos públicos destinados ao 

fomento esportivo. 
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1 - Introdução 

 

O Ministério do Esporte(ME)é a principal instituição pública destinada ao 

fomento e desenvolvimento do esporte. A ação do ME compreende desde ampliar 

o acesso da população à prática desportiva até o desenvolvimento do esporte de 

alto nível no país. 

O Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte(DIFE), subordinado 

àSecretaria Executiva do Ministério do Esporte, é a instância incumbidadaaplicação 

da Lei de Incentivo ao Esporte, de no 11.438, de 2006, objeto de estudo desta 

pesquisa. 

  A política de incentivo ao esporte veio institucionalizar medidas de 

isenção fiscal e doações de recursos privados para promover o esporte no Brasil, 

com ênfase em programas de proteção e assistência social a crianças e 

adolescentes e de inclusão social de jovens carentes. A Lei de Incentivo ao Esporte 

é fruto de diversos debates realizados entre parlamentares, esportistas e 

empresários preocupados com a promoção do esporte e de suas marcas, além da 

sociedade civil como um todo. 

O que formalizou uma ação concreta por parte desses diversos atores foi o 

lançamento de uma campanha de incentivo fiscal,organizada pela Federação das 

indústrias de Minas Gerais e realizado em Belo Horizonte, em 13 de junho de 2006, 

o qual contou com a presença do então Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, e de 

representantes do setor.  Nesse encontro, foi definida como meta atrair novos 

parceiros para investir em ações do Ministério do Esporte, assim como foi 

determinada a elaboração de um documento a ser encaminhado ao então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrando uma posição mais 

destacada para o Esporte na agenda governamental. 

Como resultado de tal reivindicação, o Presidente da República encaminhou 

ao Congresso Nacional projeto de incentivo ao esporte, quefoi sancionado e 
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transformado na Lei de Incentivo ao Esporte no11.438/06em 29 dedezembro de 

2006. 

 

Assim estabelece oartigo 1o : 

Art. 1o  A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, 

inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na 

Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de 

apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no 

lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio 

direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo 

Ministério do Esporte (BRASIL, 2006). 

 

 A lei transformou-se em uma política pública de renúncia fiscal de 

parte do Imposto de Renda de Pessoa Física (até 6%) e Pessoa Jurídica (até 1%) 

(BRASIL, 2006), com o objetivo de fomentar e incentivar a prática desportiva no 

país, estimulando maior participação por parte da sociedade. Com a crescente 

captação de recursos, como demonstrado na figura abaixo, houve aumento dos 

investimentos e benefícios, por meio de ações diversas, para todos os participantes 

do setor em parceria com o Estado, estando eles envolvidos direta ou 

indiretamente com o esporte. 
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FIGURA 1 – Evolução do valor captado

Fonte: ME/SE/DIFE – SLIE – Relatório de Gestão – 27/03/2015 

As entidades proponentes devem encaixar-se em uma das três manifestações 

esportivas previstas no art. 4o do Decreto no 6.180/07 (BRASIL, 2007): 

manifestação educacional, de participação ou de alto rendimento, que visam a 

educar, incluir socialmente e obter resultados através do esporte. 

 Se enquadradas em pelo menos uma dessas manifestações esportivas, as 

entidades proponentes deverão elaborar um projeto desportivo cujas exigêmcias 

estão elencadas no art. 3o do Decreto no 6.180/07,como um “conjunto de ações 

organizadas e sistematizadas por entidades de natureza esportiva, destinado à 

implementação, à prática, ao ensino, ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento 

do desporto”(BRASIL, 2007). 

 

A Unidade de Análise desta pesquisa vai ater-seaos requisitos definidos no 

art. 9 o do decreto regulamentador da lei, que define as exigências a serem 
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obedecidas pelas entidades proponentes para solicitar os benefícios previstos na 

política pública: 

Art. 9o  Os projetos desportivos e paradesportivos serão acompanhados 

dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros a serem definidos pelo 

Ministério do Esporte, sob pena de não serem avaliados pela Comissão 

Técnica: 

I - pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a 

indicação da manifestação desportiva, nos termos do art. 4o; 

II - cópias autenticadas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 

do estatuto e das respectivas alterações, da ata da assembléia que empossou a 

atual diretoria, do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento de 

identidade dos diretores ou responsáveis legais, todas relativas ao proponente; 

III - descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de 

execução física e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e 

quantitativas e  plano de aplicação dos recursos; 

IV - orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são 

compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério do Esporte; 

 

Preenchidos os requisitos para a apresentação de projetos, cabe à 

Coordenação de Admissibilidade do DIFEreceber esses projetos, autuar o conjunto 

de documentos, registrá-los no sistema e analisá-losem atendimento ao que 

determina o artigo 9odo decreto acima citado.  Além dessa função, a referida 

coordenaçãofazuma relação das orientações oferecidas pelo Ministério, segundo 

as normas da lei, dando esclarecimento sobre as normativas,a fim de que os 

projetos possam ser avaliados, pois, por uma decisão discricionária da 

administração,ficou decidido que só serão analisados os projetos que atendam a 

todas as exigências requeridas. Percebe-se, assim, o poder de influência da 

Unidade de Análise em questão (requisitos do artigo 9o do Decreto no 6.180, de 

2007) na política pública analisada. 

Com a Unidade de Análise definida,define-se a pergunta que norteia esta 

pesquisa: de que forma as regras previstas para a proposição de projetos 
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referentes à Lei de Incentivo ao Esporte afetam sua aprovação ou rejeição pelo 

Ministério do Esporte? 

Desta forma, tem-se como objetivo geral averiguar de que forma essas regras 

facilitam ou dificultam a aprovação dos projetos propostos pelo Ministério do 

Esporte.  

O trabalho tem também objetivos específicos, como:  

• Identificar as regras existentes para a proposição de projetos; 

• Compreender os pontos-chave que levam à aprovação ou à rejeição 

dos projetos; 

• Verificar se essas regras afetam a forma de atuação das entidades 

esportivas. 

Os objetivos geral e específicos são fundamentais para se responder à 

pergunta norteadora.  Assim, pretende-se verificar a importânciadas regras 

estabelecidaspara o órgão que aplica a política pública; averiguar se as entidades 

conseguem cumprir os requisitos solicitados; saber como o nível de organização 

das entidades influi na obtenção de sucessono cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no artigo 9o;investigar quais são os requisitos mais fáceis e os maís 

difíceis de serem preenchidos, além de pesquisar se há alguma interferência 

desses requisitos na prática esportiva das entidades. 

Esta pesquisa pretende, por meio de uma análise qualitativa, abordar os 

requisitos previstos para a propositura de projetos pelas entidades esportivas 

proponentes que desejem beneficiar-se da Lei de Incentivo ao Esporte.  

No referencial teórico, constante do capítulo 2, serão usados autores que 

ajudem a interpretar a análise relacionada à formulação de agenda de políticas 

públicas. 

No capítulo 3 serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, por meio de observações participantes, conversas informais com os 

servidores, entrevistas semiestruturadas e questionários estruturados, além de 

análise documental e utilização dos diários de campo, realizados ao longo do 

período de imersão no Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte. 

  



10 
 

No capítulo 4, será apresentado o diagnóstico da política pública em questão e 

reapresentada a política analisada, assim como serão caracterizados os pontos 

focalizados sobre a política pública e expostos os eventuais problemas 

apresentados pela política e suas possíveis soluções. 

 

 No capítulo 5, serão feitas as considerações finais com o intuito de explicitar as 

reflexões do diagnóstico do capítulo anterior, mostrando seus limites, se houve 

alcance dos objetivos propostos, a relevância da pesquisa e dos assuntos nela 

presentes, suas relações com outras investigações e sua importância para outras 

abordagens. 
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2 - Referencial Teórico 

O estudo das regras previstas na Lei de Incentivo ao Esporte tem como 

objetivo verificar como elas afetam os projetos que reivindicam o benefício da lei. 

Para isso, será necessário entender a definição da lei, compreender como as 

políticas públicas são escolhidas, como a agenda dos órgãos governamentais é 

formada e buscar os procedimentos para a elaboração dos projetos sociais 

relacionados ao esporte e ao Ministério. 

Além disso,é preciso entender como se dá todo o processo de 

funcionamento da política e as questões processuais e burocráticas envolvendo os 

trâmites dos projetos esportivos que buscam os benefícios da política pública. 

O referencial teórico utilizado será destinado à compreensão da formação de 

agendas governamentais e seus afluentes, assim como dos motivos que levaram a 

pauta a ser considerada uma prioridade no Governo. Segundo Capella (2007), 

“investigar de que forma uma questão específica se torna importante num 

determinado momento, focalizando a atenção do governo e passando a integrar 

sua agenda” é fundamental para o estudo e análise das agendas do Governo. 

Modelos foram criados para a compreensão da formulação de agendas 

governamentais, como os Modelos de Múltiplos Fluxos (Kingdom, 2003) e o 

modelo de Equilíbrio Pontuado (Baumgartner e Jones, 1993), e se tornaram 

ferramentas essenciais nessa análise. 
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FIGURA 2 – Modelos de Múltiplos fluxos X EquilíbrioPontuado 

 
Fonte: Observatório da Gestão Pública 

 

No modelo de Kingdon, a decisão da agenda governamental é decidida 

em função de problema(s) reconhecido(s) pela sociedade, das soluções criadas por 

especialistas e atores com a intenção de sanar o(s) problema(s), e a convergência 

do contexto político, administrativo e legislativo, favoráveis ao desenvolvimento da 

ação estabelecida pelos atores (GOTTEMS L. B. D. et al, 2013). 

Já no modelo de Baumgartner e Jones, as agendas mudam rapidamente 

em função da difusão de novas idéias, substituindo as antigas devido a um 

feedback positivo que as torna popular perante os atores envolvidos (ALVES, 

2012). 

Segundo Gottemset al (2013), a teoria de Múltiplos Fluxos com origem 

no modelo de decisão em organizações é decida em função de três fatores, que 

podem estar presentes simultaneamente e serem ao mesmo tempo conflitantes:  

(i) participação fluida pela grande rotatividade dos atores envolvidos 

nas arenas decisórias; (ii) preferências vulneráveis, vez que os tomadores de 

decisão não compreendem com clareza o impacto de suas decisões e, 

portanto, não conseguem se posicionar em relação às diferentes alternativas 

diante deles; (iii) tecnologias mal definidas, especialmente no setor público, 

marcado por crescente interdependência, disputas intra e 
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intergovernamentais, conflitos jurisdicionais, contestações em relação à 

divisão de atribuições e de responsabilidades. 

 

O reconhecimento da importância das políticas voltadas parao esporte, mais 

especificamente da Lei de Incentivo ao Esporte, pelo Governo Federal, ocorreu no 

momento em que se abriu a “PolicyWindow”, de Kingdon (2003, 165). A janela de 

oportunidade, traduzindo “PolicyWindow”, é a integração dos três fluxos do modelo 

de múltiplos fluxos, os problemas, alternativas e política, que são aproveitados 

pelos atores interessados nessa oportunidade, a fim de que suas alternativas 

sejam as escolhidas para a formulação da agenda(GOTTEMS L. B. D. et al, 2013). 

A “policywindow” do esporte na agenda governamental no Brasil se deu no 

evento citado na introdução deste trabalho.  Na ocasião, diversos atores de 

expressão do esporte reuniram-se com outros atores do empresariado, cobrando 

um espaço na agenda governamental para a mudança surgida, a que Capella 

(2007)se referiu, citandoKingdon (2003): 

 
Uma oportunidade para a mudança surge quando um novo problema 

consegue atrair a atenção do governo (por meio de indicadores, eventos ou 

feedback), ou quando mudanças são introduzidas na dinâmica política 

(principalmente mudanças no clima nacional e mudanças dentro do governo) 

 

 Com a PolicyWindow de Kingdon aberta e os atores dispostos a investir na 

idéia, sejam eles membros do governo, membros do alto escalão burocrático 

ouparlamentares que são considerados empreendedores por Capella (2007).Esses 

empreendedores são especialistas em representar ideias de outros indíviduos ou 

grupos, tornando o processo de formulação de políticas públicas receptivo as suas 

ideias. 

A janela de oportunidade se fecha após a tomada de alguma decisão, pelo 

fracasso das soluções encontradas, pela perda de atenção dos atores com o tema, 

por não encontrarem soluções disponíveis ou pela mudança dos atores envolvidos 

(GOTTEMS L. B. D. et al, 2013). No fim deste ano, 2015, expira a validade da Lei 

de Incentivo ao Esporte, mas já se considera certa a renovação da política pública, 

sem prazo de expiração,o que demonstra que a “PolicyWindow”, de Kingdon, se 

abriu novamente. 
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Segundo a voz institucional do Departamento (DIFE), isso é decorrente do 

sucesso alcançado com a Lei de Incentivo ao Esporte, podendo haver 

modificações no sentido da expansão da política, como o aumento do percentual a 

ser deduzido do Imposto de Renda.   

Segundo os Modelos de Múltiplos Fluxos, os atores governamentais são de 

vital importância para que uma política entre na agenda, com o empenho de 

diferentes interessados -- esportistas, empresários e alto escalão da burocracia 

governamental.  No caso em questão, foram fundamentais o Ministro do Esporte à 

época, Agnelo Queiroz, e o ator com mais capacidade para determinar a agenda, o 

então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. “No other single actor in 

the political system has quite capability of the president to set agendas in given 

policy areas for all who deal with those policies (Kingdon, 2003, 23)”.  Assim, o 

esporte conseguiu que a isenção fiscal para o seu desenvolvimento no País fosse 

regulamentada, tornando-se lei. 

Esse referencial teórico, de formulação da agenda governamental, é necessário 

para o entendimento de como as regras previstas afetam na aprovação ou na 

rejeição dos projetos pelo Ministério do Esporte; como foi a fase de formulação 

dessa política; qual será o fundamento desses requisitos; porque essa lei se tornou 

importante para o Governo e o contexto no qual a política foi inserida.  

Compreender as regras exigidas (unidade de análise) é também compreender a 

fase de formulação dessa política esportiva e o motivo porque ela se tornou 

especial para o Estado. 

 Outro ponto fundamental para um estudo efetivo da política pública é a análise 

do artigo 9o doDecreto no 6.180, de 2007, que regulamenta a Lei de Incentivo ao 

Esporte, e de alguns pontos da Portaria no 120, de 2009, que dispõe sobre os 

processos administrativos da mesma lei, neles incluídos a unidade de análise desta 

pesquisa e, os requisitos necessários para a propositura de projetos por parte das 

entidades proponentes. 
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3 - Procedimentos Metodológicos 

 Delimitados os objetivos do trabalho, realizou-se uma pesquisa social 

qualitativa, como uma “tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características e comportamentos” 

(RICHARDSON, 2003, 90). Com este objetivo, diferentes instrumentos foram 

utilizados: entrevistas semiestruturadas, questionários, pesquisa documental e 

observação participante.  Segundo Ludke e André (1986), a observação 

participante permite um contato direto do pesquisador com o objeto de 

investigação, podendo-se, assim, acompanhar as experiências diárias dos sujeitos 

e aprender o significado que atribuem à realidade e às suas ações. A observação 

participante também não supõe um instrumento específico que direcione a 

pesquisa e permite captar uma variedade de situações às quais não se teria 

acesso somente por meio de perguntas (LIMA, ALMEIDA e LIMA, 1999). 

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados realizou, em 9 de junho 

último, mesa redonda com a finalidade de debater, juntamente com a Frente 

Parlamentar Mista do Esporte, a renovação da Lei de Incentivo ao Esporte,cujo 

prazo de vigência, segundo o art. 1odeste dispositivo legal, termina ao final deste 

ano, de 2015.  Nesse encontro, observou-se o engajamento dos servidores do 

Departamento, dos beneficiários e dos próprios parlamentares em debater essa 

questão, a fim de tornar esta uma política permanente de Estado.   

 Outro instrumento presente é o de entrevista semiestruturada, um processo de 

interação social em que o entrevistador tem o objetivo de obter informações do 

entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos em torno de uma problemática 

central (HAGUETTE, 1995). Esse tipo de entrevista foi escolhido com base na 

experiência de pesquisa em enfermagem, segundo Lima, Almeida e Lima (1999), 

“na qual o informante tem a possibilidade de discorrer sobre suas experiências, a 

partir do foco principal proposto pelo pesquisador; ao mesmo tempo em que 
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permite respostas livres e espontâneas do informante”.  Foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com a coordenadora de gestão do Departamento de 

Incentivo e Fomento ao Esporte, personagem fundamental na pesquisa, já que 

viabilizou a coleta de informações e as conversas informais com servidores e ex-

servidores do mesmo departamento, tendo também nelas auxiliado. 

 

 Também foi utilizada neste trabalho a pesquisa documental, em que foram 

coletados nos sítios eletrônicosdados constantes de documentos, taiscomo 

relatórios de gestão, cartilhas gráficas, que auxiliam as entidades proponentes, 

manuais e as legislações já citadas, como a própria Lei de Incentivo ao Esporte, no 

11.438, de 2006; o Decreto no 6.180, de 2007 e a Portaria do Ministério do Esporte 

no 120, de 2009.  Entretanto, um documento de grande interesse para a realização 

da pesquisa -- a Planilha de Análise Documental --, não disponível virtualmente, 

não foi obtido, em virtude de o seu fornecimento só ser possível com a autorização 

prévia do Diretor do Departamento e divergência entre os servidores da existência 

do mesmo. Segundo Oliveira (2007), a pesquisa documental é caracterizada pela 

busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento 

científico e que, por isso, são de extrema importância para o presente estudo.  

 Questionários também foram utilizados para a realização da pesquisa. Foram 

repassados pelo DIFE, a todas as entidades que já enviaram projetos ao Ministério 

do Esporte – mais de 5000 – questionários, via e-mail, dos quais foram obtidas 

somente 59 respostas.  No entanto, foram contabilizadas apenas 47, em virtude de 

as demais não conterem as informações requeridas.   

O conteúdo dessas respostas será tratado no próximo tópico do trabalho, 

onde se tentará montar um perfil das entidades proponentes, a fim de verificar se 

houve dificuldade para o atendimento dos requisitos da lei, quais requisitos foram 

mais difíceis de serem preenchidos e se estes influenciaram na forma de atuação 

da entidade.  Outro aspecto que será abordado éo nível de satisfação das 

entidades com a política, que, em princípio, não era um objetivo da pesquisa, mas 

que, mesmo não tendo sido questionado, foi mencionado pelas instituições.  

A pesquisa foi realizada no período de março a maio de 2015 no 

Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, localizado no Ministério do 
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Esporte.  Foi uma imersão parcial, com a elaboração de diários de campo, cujo 

objetivo era colher as informações que não haviam sido adquiridas por meio dos 

questionários.  Foram feitas observações no que se refere a comportamentos, 

organização, disponibilidade dos servidores, receptividade à pesquisa, assim como 

conversas informais, identificando as representações sociais das pessoas 

envolvidas com a unidade de análise, direta ou indiretamente. 

Foram realizados cinco diários de campo, que englobaram a dimensão 

descritiva, analítico-reflexiva e o registro parcial da imersão.  Deve ser mencionada 

a dificuldade enfrentada pelo pesquisador em virtude do momento político que vivia 

o Ministério do Esporte, com a mudança de várias diretorias, entre elas a de 

Fomento e Incentivo ao Esporte. Assim, a imersão acabou sendo prejudicada pela 

indefinição, à época, de quem seria o Diretor da referida Diretoria e se de fato ele 

autorizaria a pesquisa, que já havia sido liberada pelo Diretor que o antecedeu. 

 Os dados coletados, acima referidos, foram examinados segundo a análise de 

conteúdo, cujos significados vão além do que se depreende de uma simples leitura. 

Tal análise foiproposta por Bardin (1977), que assim a define: 

 
 Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 
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4 - Diagnóstico da Política Pública 

O esporte com caráter institucional no Brasiltem início na década de 30, no 

Governo do Presidente Getúlio Vargas, quando, por intermédio da Lei no 378, de 13 

de março de 1937, foi criada a Divisão de Educação Física, vinculada ao Ministério 

da Educação e Cultura. Na década de 70, essa Divisão sofreu duas 

transformações: em 1970, tornou-se Departamento de Educação Física e 

Desportos e, em 1978, em Secretaria de Educação Física e Desportos, mantendo-

se a vinculação com o Ministério do Esporte.Esse vínculo só termina 

definitivamente nosegundo mandatodo então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, quando o esporte passa a ser mais priorizado e é criado o 

Ministério do Esporte e Turismo,por intermédio da Medida Provisória no 1.794-8. O 

esporte e o turismo se separam no ano de 2003, no governo do então Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. 

A partir daí, o esporte passar a ter mais espaço e visibilidade na agenda do 

Estado.Uma das políticas adotadas para fomentar e incentivar o esporte no país foi 

a Lei de Incentivo ao Esporte, que estabelece uma política de isenção fiscal parcial, 

permitindo que pessoas físicas destinem, na declaração de ajuste anual, o 

equivalente a 6% do Imposto de Renda devido a projetos de apoio ao esporte 

aprovados pelo Ministério do Esporte. No caso das pessoas jurídicas, essa isenção 

foi fixada em 1%, com base no lucro real das empresas (BRASIL, 2006).  

Para a aprovação dos projetos, as entidades interessadas deverão adequar-

se aos requisitos do art. 9o do Decreto no 6.180, de 2007, que regulamenta a Lei no 

11.438, de 2006. Tais projetos deverão ser examinados pela Coordenadoria de 

Admissibilidade, do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte.  

Sem o preenchimento desses requisitos e aapresentação dos documentos 

obrigatórios, os projetos não são, sequer, analisados quanto ao mérito.Foi 

verificadaa percentagem expressiva de 34% (figura 3) dos projetos apresentados 
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que não ultrapassam o estágio inicial de análise e se atêm apenas às questões 

formais. 

 A pesquisa apresenta os principais motivos que levam à não aprovação dos 

projetos no estágio inicial de análise,trazendo as explicações dos representantes 

do orgão responsável e das entidades proponentes para esse significativo índice 

de rejeição. Também serão relatados quais documentos e requisitos são os maís 

difíceis de serem preenchidos pelas entidades, apresentando-se ainda se a prática 

esportiva foi modificada em virtude dos requisitos da Lei de Incentivo. 

 

 

 

 

Figura 3 – Projetos apresentados por situação  

 

Fonte: ME/SE/DIFE /SLIE – Relatório de Gestão 2014 – 27/03/2015 
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Os projetos que contêm a documentação mínima obrigatória são 

encaminhados à análise da Coordenação Técnica, onde o projeto éverificado 

quanto ao seu mérito. Nesse momento, é examinada a regularidade técnica da 

proposta, verificadas as condições de execução do que foi proposto ese as metas 

acompanham os objetivos do projeto, assim como o histórico da entidade na 

execução daquele tipo de projeto. Nesse estágio, a Coordenação Técnica tem a 

prerrogativa de solicitar às entidades proponentes informações adicionais que 

julgar necessárias para a elaboração do parecer terminativo que decidirá sobre a 

aprovação total ou parcial ou pela rejeição do projeto. 

O parecer da Coordenação Técnica é encaminhadoà Comissão Técnica do 

Ministério do Esporte, que se reúne para deliberação toda primeira terça- feira do 

mês.O decreto regulamentador da Lei de Incentivo ao Esporte estabelece como 

atribuição da Comissão Técnica a aprovação das solicitações de benefícios da lei. 

Ela é organizada de forma paritária, sendo três membros indicados pelo Ministro do 

Esporte e três, pelo Conselho Nacional do Esporte. 

Geralmente, os representantes do Ministério do Esporte são os servidores 

do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, o diretor e seus assesores. 

Os membros indicados pelo Conselho Nacional do Esporte costumam ser 

profissionais do Direito Esportivo, representantes dos clubes e do esporte de alto 

rendimento.  

AComissão, ao receber o parecer técnico,pode acompanhar a tramitação do 

documento, pedir uma nova análise ou pedir vista.Cada projeto é distribuído para 

um membro relator, que diz, em reunião, qual é o extrato daquela análise do 

projeto, o que ele identificou de relevante, ou não, fazendo, portanto, uma breve 

descrição sobre o assunto.  Em seguida, justifica o seu voto, a fim de que os 

demais membros da Comissão votem seguindo ou não a sua orientação.  Quando 

há empate, o Presidente da Comissão decide.  

Normalmente,o parecer da Coordenação Técnica é referendado pela Comissão 

Técnica, mas ela tem liberdade paraaprová-lo total ou parcialmente, pedir 

vista,solicitar novas diligências ou rejeitá-lo. 
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Quando o projeto é aprovado parcialmente ou rejeitado, a entidade tem cinco 

dias para recorrer. O recurso será examinado por um novo parecerista e levado à 

próxima reunião da Comissão, quando não caberá mais recurso. 

Segundo informações obtidas junto a servidores do DIFE, quando todos os 

requisitos obrigatórios são fornecidos, há empenho por parte do Departamentopara 

a elaboração de parecer favorável. Nesse sentido, quando há falhas ou omissões 

na elaboração do projeto, diversas diligências podem ser solicitadas, para que 

atendamaos requisitos. 

Após a aprovaçãodo projeto, a entidade deve comprovar a regularidade fiscal, 

tributária e trabalhista do projeto, com certidões negativas de débito na esfera da 

União, do Estado e do Município, e levá-las ao Departamento, comprovando que a 

entidade não tem nenhum impedimento jurídico.  Após tomadas essas medidas, a 

chancela que autoriza a captação de recursos é publicada no Diário Oficial da 

União, que divulga ainda a entidade beneficiada, a unidade da Federação e o 

município em que está localizada, a manifestação pretendida e o valor a ser 

captado, assim como o prazo aprovado para essa captação,  que é decidido pela 

Comissão. 

No que se refere à captação, o órgão atua apenas na questão da 

sensibilização das empresas para o patrocínio do esporte, fazendo visitas técnicas, 

realizando o prêmio “Empresário Amigo do Esporte”, uma ação paravalorização 

das principais empresas contribuintes com o esporte nacional.  Mas a 

responsabilidade legal da captação de recursos é da entidade proponente.  O 

número de entidades que estão aptas a captar recursos -- e o fazem --, conforme 

estabelecido pela Lei de Incentivo ao Esporte, em regra,aumentou no decorrer dos 

anos de vigência do dispositivo legal,juntamente com a quantidade de recursos 

captados.  Isto, segundo informações do Ministério do Esporte, que também relata 

um número considerável de beneficiários diretos com essa política pública, o qual 

chegou a aproximadamente 515 mil pessoas, só no ano de 2014. 

O objeto de estudo dessa pesquisa diz respeito ao art. 9o do Decreto no 6.180, 

e a unidade de análise em questão é formada pelos requisitos e documentos 

necessários para que os projetos apresentados sejam avaliados quanto ao mérito 

pelo Departamento. Sem essas informações, sãosequer submetidos à análise de 

mérito. Desde que a lei passou a vigorar, 34% dos projetos foram rejeitados nessa 
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fase, 3.374 de um total de 9.924, um número considerável, como mostraa figura a 

seguir. 

 

 

Figura 4 – Evolução dos projetos apresentados 

 

Fonte: ME/SE/DIFE /SLIE - Relatório de Gestão 2014 – 27/03/2015 

Afim de averiguar de que forma as regras previstas para a proposição de 

projetos referentes à Lei de Incentivo ao Esporte afetam sua aprovação ou rejeição 

pelo Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, a pesquisa procurou 

identificar os pontos do referido artigo que mais provocam rejeição dos projetos, 

sem a análise de mérito.  

O Departamento expôs as causas das aprovações e das 

rejeições.Consultamos também os autores dos projetos, que deram suas versões 

sobre os pontos de difícil atendimento por parte das entidades proponentes e 

daqueles que foram atendido com facilidade. 
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4.1 - Relato Institucional 

Segundo a Coordenadora de Gestão do DIFE, os requisitos do art. 9o são os 

mínimos necessários. No entender da Coordenadora, o Departamento trabalha 

com uma linha de corte muito baixa, porque o acúmulo no segmento esportivo no 

Brasil é baixo.Por isso, sustenta que não é possível se exigir um padrão alto e 

avançado.   

A Coordenadora destaca ainda que o ponto mais prejudicial é a dificuldade que 

as pessoas responsáveis pelas entidades proponentes têm em formalizar o que 

elas realizam no dia-a-dia.Oresponsável pela entidade sabe dar treinamentos 

paraos atletas, sabe desenvolver projetos sociais em comunidades; porém, não 

consegue registrar essas ações dentro dos padrões exigidos pela burocracia 

estatal que permitam o acompanhamento e a fiscalização do projeto. 

Também ocorre uma dificuldade na parte da elaboração da documentação 

necessária por parte dasentidades esportivas de pequeno porte. Exigências de 

autenticação de documentos em cartório, confecção de cópias e a obtenção de 

outros documentos necessários à comprovação de regularidade da entidade geram 

um dispêndio financeiro com o qual, muitas vezes, essas entidades não tem 

condição de arcar. Entretanto, a servidora não vislumbra um caminho alternativo 

que não exija tais garantias. 

A mesma Coordenadora destaca os principais motivos de rejeição dos 

projetos. O principal é o nãoatendimento da documentação mínima obrigatória, 

seguido pelo enquadramento incorreto na manifestação esportiva: de rendimento, 

de participação ou educacional. 

Esse enquadramento nas três manifestações esportivas previstas em lei se 

tornou mais difícil após a aprovação da Lei Pelé(Lei no 9.615, de 1998). Segundo a 

Coordenadora, as entidades proponentes passaram, então, a confundir-se em 

relação ao enquadramento nas três manifestações esportivas já referidas 

anteriormente.  

Outro motivo é a dificuldade de se comprovar o cumprimento das metas 

previstas no projeto. Segundo a Coordenadora, os projetos trazem metas muito 

amplas, sem instrumentos de verificação dos objetivos estabelecidos, como, por 
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exemplo, melhoria na saúde da população da comunidade.  Isto por que não há 

como aferir o real resultado das atividades realizadas pelas entidades para a 

melhoria da saúde dos praticantes, mesmo sendo óbvio que a prática desportiva 

contribui para a saúde do praticante.  

No relato da Coordenadora de Admissibilidade dos Projetos --Coordenação 

que recebe os projetos e verifica a apresentação dos documentos mínimos 

necessários --, as entidades são rejeitadas na pré- análise em virtude da falta dos 

três orçamentos obrigatórios de cada material esportivo utilizado(inciso IV do artigo 

9o). Outra razão é que as entidades não apresentam a manifestação esportiva 

correta(inciso I do mesmo artigo) a que se deve enquadrar. A terceira razão é a 

dificuldade das entidades proponentes em conseguir autenticar todos os 

documentos necessários. 

 A entrevistada destaca a falta dos três orçamentos e da autenticação dos 

documentos como principais causas de rejeição dos projetos nessa fase inicial. A 

não apresentação dos três orçamentos exigidos tem como justificativa otrabalho a 

ser empenhado para que as entidades consigam esses documentos para cada 

equipamento necessárioà realização da atividade esportiva. A entrevistada afirma 

também que o DIFE tem como objetivo adequar a realidade do órgão a uma nova 

portaria, com o objetivo deimplementar um cadastro direto no site do Ministério do 

Esporte, como ocorre em outra política de isenção fiscal, a Lei Rouanet – Lei no 

8.313, de 1991. 

 

 

 

4.2 - Relato das Entidades Proponentes 

Para a verificação da Unidade de Análise frente aos beneficiários e com a 

intenção de atingir os objetivos da pesquisa, foi repassado pelo DIFE um 

questionário a todas as entidades proponentes que já enviaram projetos para o 

Ministério. Foram obtidas 47 respostas aproveitáveis. 

No questionário, perguntou-se às entidades se houve dificuldade em preencher 

os requisitos do art. 9oe,em caso afirmativo,quais foram essas dificuldades. 
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Também se perguntou se as entidades consideravam algum dos requisitos 

desnecessários e se houve mudança em sua atividade esportiva decorrentes dos 

requisitos demandados pelo artigo.  

Em relação ao cadastramento no site do Ministério do Esporte, das 47 

entidades que responderam, 45 não tiveram problema com essa parte. Quanto ao 

pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a indicação da 

manifestação esportiva, 44 entidades não relataram problemas. O mesmo ocorreu 

com a protocolização dos projetos, em que nenhuma entidade relatou qualquer tipo 

de problema. Percebe-se que esses requisitos são de fácil preenchimento por parte 

dos beneficiários.  

Em diversos outros requisitos os representantes das entidades relataram, 

dificuldades no atendimento às exigências.  São eles:  

• Número 1–elaboração de orçamento analítico e a comprovação de que os 

preços orçados são compatíveis com os praticados no mercado ou 

enquadrados nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Esporte; 

• Número 2 –a descrição do projeto contendo justificativas, objetivos, 

cronograma de execução física e financeira, estratégias de ação, metas 

qualitativas e quantitativas e plano de aplicação de recursos; 

• Número 3 –a autenticaçãode cópias  do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ, do estatuto e das respectivas alterações, da ata da assembléia que 

empossou a atual diretoria, do Cadastro de Pessoa Física - CPF - e do 

documento de identidade dos diretores ou responsáveis legais. 

Os orçamentos requisitados foram alvo de várias reclamações quanto ao 

trabalho dispendido pelas entidades, como relatado pela servidora do Departamento. 

Houve divergência quanto ao enquadramento da manifestação esportiva relatado pelo 

órgão; não houve grande dificuldade nesse enquandramento por parte das entidades.  

Outras questões surgiram, como o fornecimento de alguns materiais que não 

possuem vasta rede de fornecedores, mostrando-se complexa sua obtenção.  Outro 

ponto é que alguns dos equipamentos necessários para a atividade esportiva não são 

disponibilizados no mercado, são exclusivos e possuem alto valor. Também foi 

lembrada a defasagem que os orçamentos adquirem no período entre a protocolação 

do projeto e sua aprovação: os orçamentos já não são mais os mesmos.  
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Quanto à descrição do projeto, as entidades afirmaram que poderia haver mais 

informações do Ministério que auxiliem as entidades a indicarem a manifestação 

esportiva a que pertencem. Já em relação à autenticação dos documentos, algumas 

relataramnão possuir recursos, visto que o número de autenticações varia em relação 

ao estatuto da entidade, o qual podeestender-se bastante. 

Outro ponto questionado sobre a possível mudança da atuação esportiva em 

virtude dos requisitos do art. 9ofoio de que as entidades,em regra,não mudaram sua 

essência esportiva.Porém, percebeu-se que as entidades de baixa organização e 

pequena complexidade tiveram que se organizar melhor, aperfeiçoar-se, gerir melhor 

sua atividade e aprimorar a gestão esportiva, mudanças essas que foram bem vistas 

pela maioria das entidades. Mas também houve casos em que as entidades mudaram 

sua atuação em busca de recursos. Uma entidade mudou sua atuação para a 

atividade cultural, a fim de se beneficiar da Lei Rouanet; outras simplesmente 

desistiram da política. 

Após o relato do órgão gestor da política e de seus beneficiários, verificou-se que 

quanto mais estruturada, organizada e complexa a entidade, menos dificuldade ela 

tem em relação às exigências do art. 9o. Há sucesso também nos casos em que a 

função de fornecimento desses requisitos é terceirizada.  No entanto, essa não é a 

realidade de muitas entidades: ou não são organizadas como deveriam, ou não 

possuem recursos para contratar quem faça esse trabalho. 

Mudanças por parte do órgão e dos beneficiários estão sendo implementadas 

para que essa política pública possa expandir-se, como vem ocorrendo, e cada vez 

mais sejam aumentados os seus benefícios. 

 

4.3 - Adequação do DIFE à Lei de Incentivo 

Quando a Lei de Incentivo ao Esporte foi sancionada e regulamentada,a 

estrutura formal do DIFE não existia.  Assim, todos os atos administrativos eram 

condicionados à assinatura do presidente da comissão técnica, causando um 

descompasso que só foi sendo corrigido ao longo do tempo, por meio de portarias 

e outros instrumentos legais para um melhor e mais fácil funcionamento 

administrativo do Departamento. Tais como o que estabeleceu a delegação de 

competências ao diretor do departamento, como a liberação de recursos e 
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assinatura de termo de compromisso, antes responsabilidade do secretário 

executivo, como previsto na lei. 

 

Com a consolidação da lei, foram-se estabelecendo critérios mais rígidos, 

porém simples, para que qualquer pessoa pudesse entender o projeto, por meio de 

levantamento de indicadores dos padrões que seriam estabelecidos para um 

projeto de qualidade, elaborados por gestores públicos da organização, com 

relação à formulação dos projetos e à clareza das metas.  Porque se percebeu que, 

na prestação de contas, quando fossem cobrados os resultados previstos no 

projeto, e estes fossem inconsistentes, a entidade poderia ser penalizada.  

Segundo a Coordenadora de Gestão do DIFE,uma das principais mudanças 

ocorridas na política pública foi a elaboração da Portaria no 120 do Ministério, que 

define com mais clareza os critérios de análise e o processo de tramitação do 

projeto no Ministério do Esporte, para que os beneficiários, assim, pudessem 

cobrar as competências de quem de direito, o que na lei não estava claro. Foi 

também criada a Portaria no 152, que especifica a parceria com a Caixa Econômica 

Federal para execução de obras, a fim de haver mais um ponto de controle sobre 

essa execução.  Foi ainda criada a Portaria no 86, que trata da identidade visual, 

definindo onde deve constar a logomarca do Governo e onde deve ser exibida a 

marca da empresa, o que pode e o que não pode haver no projeto das entidades.  

A criação do prêmio “Empresário Amigo do Esporte” é uma iniciativa para 

fortalecimento do empresariado perante o órgão, com o objetivo de valorizar suas 

iniciativas. Na realização de campanhas de doação por parte de pessoas físicas 

para as entidades aptas a captarem recurso,houve um salto de 300 para 3000 em 

período muito curto. “Café com Incentivo” constitui uma ação que visa a apagar a 

imagem de que o trabalho do DIFE é cartorial.  Assim, o Departamento recebe a 

entidade proponente, objetivando a humanização dos projetos, pois por trás destes 

há vidas em jogos, trabalhos, trajetórias etc. Há também o trabalho da Ouvidoria, 

que tem como objetivo saber o que as entidades acham do Departamento, para 

poder haver autocrítica por parte dos gestores. Além destas, merecem destaque as 

mudanças administrativas realizadas, como a qualificação de sistema, quando há 

definição de metodologia, pois não estão previstas na Leia manualizaçãoe a 

orientação dos requisitos para as entidades proponentes.  
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Os gestores da Lei, após A Caravana “Petrobras - Esportes e Cidadania”, 

um marco na política pública, que definiu a Lei de Incentivo como critério para 

concessão de patrocínio, foi uma forma de reforçar a institucionalidade dos projetos 

e fazer a divulgação da política.  Passou pelas 27 unidades da Federação, em 

todas as capitais e principais munícipios, visando à qualificação das entidades 

proponentes, quando foi esclarecido o que é um objeto, o que é um objetivo, o que 

é uma metodologia, como escrever uma meta, como montar um orçamento. 

Em virtude de a política e o próprio Ministério do Esporteserem muito 

recentes, o entendimento de política do esporte, apesar de previsto na Constituição 

como direito fundamental, só ocorreu em período recente.  Isto acontece até em 

função de,em nossa cultura, o esporte não ser muito valorizado, com exceção do 

futebol de campo.  Assim, a Lei de Incentivo vem para potencializar o conjunto de 

ações de desenvolvimento do Ministério do Esportee outras iniciativas individuais, 

conferindo responsabilidade a outros segmentos da sociedade.  Desta forma há o 

empoderamento do empresariado, do terceiro setor, que são as entidades 

proponentes, a fim de que delimitem o que precisa ser feito.  Segundo a 

Coordenadora, o Departamento apenas avalia a relevância disso para o esporte 

nacional, se tecnicamente está enquadrado ou não nesses critérios estabelecidos. 

4.4 - Possíveis Soluções 

A partir de sugestões das entidades e dos relatos do DIFE, alguns pontos 

poderiam ser trazidos a debate pelo órgão e pelo Governo Federal, a fim de aprimorar 

a politica pública de incentivo ao esporte.  Um deles seria a elaboração, pelo Ministério 

do Esporte, de uma tabela parecida com a da Lei Rouanet, que auxilia no 

fornecimento dos orçamentos, como observado abaixo. 
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Figura 5 – Tabela de Orçamentos Lei Rouanet

 

Fonte: http://valberlucio.com/projetosdicas-etc-e-tal/tabela-de-precos/ 

Acobrança dos orçamentos poderia serfeita em fase posterior à da aprovação 

do projeto, em virtude dos problemas relatados. Alguns trâmites do processo também 

poderiam ser modernizados pelo Ministério, como é o caso do cadastramento: poderia 

ser feito via internet, como ocorre com a Lei Rouanet.Outra questão a ser levada em 

conta é a diminuição da utilização de papéis nos procedimentos, permanecendo 

obrigatórios apenas os documentos indispensáveis.  Por fim, poderiam ser agilizadas 

as respostas dadas às entidades, problema este relatado pelo órgão em virtude do 

número insuficiente de funcionários na fase de análise. 
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5 – Considerações Finais 

O presente relatório fez uma análise dos requisitos e documentos necessários 

para que os projetos apresentados pelas entidades proponentessejam analisados 

quanto ao seu mérito pelo Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte.  Assim, 

esses requisitos foram identificados como o cadastramento no site do Ministério do 

Esporte, o pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com 

a indicação da manifestação desportiva, a descrição do Projeto contendo 

justificativa, objetivos, cronograma de execução física e financeira, estratégias de 

ação, metas qualitativas e quantitativas e plano de aplicação dos recursos; 

o orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são compatíveis 

com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros estabelecidos pelo 

Ministério do Esporte, a protocolação do projeto no Ministério do Esporte e a 

autenticação dos documentos exigidos pelo Ministério. 

Após essa identificação se conseguiu compreender os pontos-chave que 

levam à aprovação e à rejeição dos projetos e como a política afeta a atuação 

esportiva.  

De uma maneira geral, os requisitos são necessários para que se possa 

garantir a veracidade das informações e práticas das entidades proponentes, evitando 

qualquer tipo de fraude no que se refere às isenções fiscais.  Em sua maioria -- 66% --, 

as entidades conseguem cumpri-los sem muitas dificuldades.  No entanto, relatos 

tanto do órgão quanto dos beneficiários assinalam a necessidade de um 

aperfeiçoamento dos pontos que causam mais dificuldades para os beneficiários, 

como o alto custo da autenticação dos documentos, os três orçamentos requeridos 

para cada tipo de equipamento usado e a descrição do projeto contendo a 

manifestação desportiva. 

Verifica-se que, em geral, as entidades que encontram problemas para atender 

aos requisitossão de baixo nível organizacional, de baixa complexidade e não 

possuem muitos recursos disponíveis.  Por outro lado, as entidades que conseguem 

preenchê-los têm nível organizacional satisfatório, mais complexoe possuem recursos, 

tanto para eles próprios cumprirem as exigências, quanto para contratar quem o faça.  

Com relação à influência dessas exigências na atuação da prática esportiva, os 

resultados foram bem satisfatórios no que diz respeito à eficiência da política.  

Verificou-se que há uma influência direta na prática administrativa, assim como uma 
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melhora no funcionamento burocrático da entidade, sem prejudicar a atuação direta no 

esporte, em regra. 

Visando a uma melhoria na execução da política na fase estudada, 

humildemente indica-se a reflexão sobre determinados pontos.  Um deles seria a 

realização de estudo mais elaboradosobre os requisitos de outras leis de incentivo 

fiscal, como a Lei Rouanet, com o objetivo de facilitar o fornecimento dos orçamentos 

por parte das entidades e avaliar se a cobrança dos orçamentos está na fase mais 

adequada.  Outro ponto seria o aprimoramento do cadastramento, tornando-o mais 

acessível, assim como a diminuição da utilização de papéis nos procedimentos e a 

agilização das respostas às entidades. 

Após o estudo não só da Unidade de Análise, como da política como um todo, 

verificou-se que a política pública de incentivo ao esporte é exitosa.  Por intermédio de 

relatos dos servidores, dos beneficiários e da comunidade e de levantamento de 

dados, constatou-se o crescente número de beneficiados, assim como o aumento de 

arrecadações voltadas à política, a difusão da prática esportiva e resultados concretos 

por parte dos atletas, inclusive com medalhas internacionais.  Tendo em vista o atual 

momento, de pressão no sentido de que o prazo de vigência da política pública de 

incentivo ao esporte, determinado em lei, seja revogado e, consequentemente,seja 

estendido, pode-se concluir que há uma militância em benefício da lei, por parte de 

servidores, ex-servidores,beneficiários, parlamentares e comunidade em geral.  Há um 

consenso geral de que a política de incentivo e fomento ao esporte atende às 

expectativas. 

A pesquisa foi realizada dentro dos limites de conhecimento e de 

disponibilidade do pesquisador.  Durante o período de imersão foram encontrados 

problemas na situação política do Ministério, pois houve troca de várias diretorias, 

ocorrida também no Departamento de Incentivo ao Esporte, o que dificultou a 

concessão de autorização para a pesquisa e o início da imersão.  Houve também 

desencontro de informações acerca da existência de uma Planilha de Admissibilidade 

dos Projetos, que conteria informações percentuais e totais dos requisitos que as 

Entidades não cumpriram.  E isto seria de bastante valia paraa pesquisa, mas não foi 

possível sua obtenção. 

Apesar desses pequenos contratempos, a pesquisa foi bastante satisfatória 

para o pesquisador, pois os objetivos foram alcançados.  Pode-se concluir pela 
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importância das políticas de incentivo fiscal no cenário nacional e das políticas 

públicas esportivas na agenda governamental, tendo em vista os comprovados 

benefícios proporcionados pela prática esportiva, que vão além do esporte.  Assim, as 

políticas esportivas podem, indiretamente,ser consideradas políticas educacionais, de 

saúde e de inclusão social, e podem ainda ser bastante desenvolvidas, já que é ainda 

são muito recentes e ter poucoespaço na agenda governamental.  A Lei de Incentivo 

tem proporcionado divulgação e notoriedade nesse campo. 

Para finalizar, aos interessados na análise feita neste trabalho, indica-

setambém o estudo de pesquisas sobre a promoção de incentivo e fomento ao 

esporte, sobre políticas de isenção fiscal e seus resultados, sobre a Lei Rouanet, bem 

conceituada entre os atores, e sobre a importância do esporte na formação do 

indivíduo. . 
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7 - APÊNDICES 

 
Questionários feitos as entidades proponentes. 

 

Houve dificuldade em fornecer os documentos e informações necessárias para 

apresentação do projeto desportivo?  

 

Se sim, qual(is) é(são) ele(s)? 

- Cadastramento no site do Ministério do Esporte; 

- pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a indicação da 

manifestação desportiva 

- Descrição do Projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de execução 

física e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e quantitativas e plano 

de aplicação dos recursos; 

- orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são compatíveis 

com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros estabelecidos pelo 

Ministério do Esporte; 

- Protocolação do projeto no Ministério do Esporte, situado na Esplanada dos 

Ministérios, Bloco 

“A”, Térreo, Setor de Protocolo, Brasília/DF 

 

Considera algum desses requisitos desnecessários? Se sim, qual(is)? 

 

Mudou de alguma forma sua atuação esportiva em virtude desses requisitos? Se 

sim, o que? 
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8 - ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ORGANOGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 

 
Fonte: Ministério do Esporte, 2015 

Disponível em : http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/o-

ministerio/organograma. Acessado em 01/06/2015 
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