
PROPOSTA DE PATROCÍNIO
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO RUGBY INTEGRAL



ISTO É RUGBY SAMAMBAIA

Isto é clube. Isto é escola.
Fundado em 2014 com objetivo de levar a modalidade 
olímpica do Rugby para a periferia do DF, a nossa 
organização acredita no esporte como uma poderosa 
ferramenta para inclusão, desenvolvimento e
promoção social.

Anualmente, impactamos cerca de 20 mil crianças e jovens
da comunidade, além de já termos formado mais de 500 
educadores que trabalham diretamente com estes públicos
e atendem mais de 40 escolas públicas na região.

RUGBY.ONG.BR



Dentre suas diversas iniciativas, o Rugby Integral é o 
principal carro-chefe da organização. Reconhecido e 

premiado nacionalmente, o projeto possui uma metodologia 
própria onde utiliza o esporte como uma poderosa ferramenta 

multidisciplinar de ensino para atuar nos mais diversos 
saberes, como: Linguagens, Matemática, História, Meio 

Ambiente, Segurança Alimentar, Ética, etc.



SOBRE O PROJETO

Em seu novo formato, o Rugby Integral – Formando o Brasil 
irá aproveitar sua larga experiência para disseminar boas 
práticas pelas cincos regiões brasileiras. 

O projeto terá como foco a formação de educadores da rede
pública de ensino para que eles possam aplicar a metodologia 
em suas comunidades e fomentar o esporte em diversos 
polos do país.

Também será produzido um livro com os aprendizados do
projeto para que seja distribuído, ao final do projeto, para mais 
de 1.000 universidades e escolas do Brasil.



OBJETIVOS E METODOLOGIA



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

A Lei nº 11.438/06 estabelece benefícios fiscais para Pessoas 
Jurídicas que estimulem o desenvolvimento do esporte 

através do patrocínio/doação de até 1% sobre o valor total do 
IRPJ para projetos desportivos e paradesportivos aprovados 

previamente pela Secretaria Especial do Esporte..

Publicação no DOU (15 de dezembro de 2020, 
número 239) com a publicação do projeto Rugby
Integral – Formando o Brasil.



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

INTERESSE
A empresa declara 
interesse em investir no 
projeto Rugby Integral.

DOAÇÃO
A empresa deposita o valor 
devido na conta do projeto 
até o último dia de apuração.

RECIBO
Enviaremos o recibo para
a empresa, comprando o
depósito de apoio ao projeto.

ABATIMENTO
A empresa anexa o recibo na 
declaração do IRPJ e 
desconta 1% do valor devido.

R$ 162.809,58
VALOR APROVADO PARA CAPTAÇÃO

12 MESES
PERÍODO DE EXECUÇÃO

1% IRPJ
ISENÇÃO FISCAL

PASSO A PASSO PARA PATROCINAR?



CONTRAPARTIDAS AO PATROCÍNIO

Aplicação da marca em materiais de divulgação do projeto 
(folder, banners, cartazes, placas, faixas e comunicação virtual). 

Aplicação da marca no site oficial do Rugby Samambaia e
publicação da parceria nas mídias sociais.

Citação do patrocinador em todos os releases relacionados ao 
projeto para rádio, jornal, internet e TV, além de menção nos cursos.

Aplicação da marca no livro que será produzido, 
publicado e distribuído sobre o projeto.

Disparo de e-mail marketing comercial para a base de 
dados do projeto (educadores e beneficiários).

Disponibilização de fontes de dados do clube (Google Analytics e 
Facebook Pixel) para estratégias de divulgação do patrocinador.

Workshop corporativo “Jogando juntos” e “Try: buscando metas” 
para equipe de funcionários do patrocinador*.

*Eventuais custos com transporte, hospedagem e estrutura ficam a cargo do patrocinador.



COTAS DE PATROCÍNIO

COBERTURA DAS COTAS

APLICAÇÃO EM MATERIAIS

APLICAÇÃO NO SITE

PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS

CITAÇÃO NOS RELEASES

APLICAÇÃO NO LIVRO

DISPARO DE E-MAIL COMERCIAL

DISPONIBILIZAÇÃO DE FONTE DE DADOS

WORKSHOP CORPORATIVO

MASTER BR OURO BR ESTADO

SEGMENTAÇÃO

INVESTIMENTO

NACIONAL

R$ 162.809,58

NACIONAL

R$ 65.309,58

ESTADUAL

R$ 32.500

3 1 1

2 1



cauan@rugby.ong.br
+55 61 99371-2548 ou 98543-3584

CAUAN FELIPE AMORIM
Diretor Executivo


