
EMPODERAMENTO SOCIAL PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COLETIVOS
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Impostos que  
podem ser  
   aproveitados

Leis federais
até 9% do 
imposto  
de renda

Leis estaduais
de 6% a 20% 
do ICMS

Leis municipais
de 20% a 50% 
do IPTU/ISS



Retorno 
imediato + +

Efetividade  
do investimento

Liberdade  
de escolha



TRAJETória
Startup Farm  

3º lugar nov/2016
Cietec 

ago/2017
Celta 

dez/2017
Braskem Labs 

set/2018

Inovativa Brasil  
Prêmio Destaque jun/2017

Lide São José do Rio Preto  
out/2017

Lançamento da plataforma 
dez/2017

Sesi Senai - Prêmio 
Inovação - out/2018



Mapa das Leis de 
Incentivo Fiscal



Investimento

Aceleradoras e incubadoras

Patrocinadores 

Parceiros

Prêmios e conquistas

GRUPO DE LÍDERES EMPRESARIAIS

®

QUEM ACREDITA



DORES
      SISTÊMICAS

Falta de conhecimento 
das leis  

Complexidade e 
burocracia 



dorES 
de mercado

Mais de 60% dos projetos 
morrem no papel

R$9.3 bi  
em potencial inexplorado

90 a 95% das empresas  
ainda não aproveitam todo seu 

potencial de investimento incentivado



UMA SOLUçÃO 
       COMPLETA
A Incentiv é uma startup de inovação tributária (taxtech) 
que conecta o ecossistema de leis de incentivo fiscal, 
oferecendo uma solução completa de conexão, transparência 
e engajamento para patrocinadores, incentivadores, 
proponentes e toda a sociedade.  

A Incentiv foi criada para que pessoas e empresas 
multipliquem o impacto social, contribuindo juntas  
para um mundo melhor. 



Mapeamento  
de potencial

Auditoria para  
seleção de Projetos

Ferramentas para 
campanhas de 
engajamento

Relatórios padronizados 
de impacto social

Curadoria de  
alta Performance

Mapeamento e 
acompanhamento  

dos processos

Utilização da plataforma 
para gestão de portfólio e 

controle de incentivos

Acompanhamento dos 
projetos e auditoria  

de resultados

UMA SOLUçÃO 
       COMPLETA



INCENTIV EM  
      Números

65
projetos 

financiados
com sucesso

181
projetos  

cadastrados 
na plataforma

1475 
usuários 
online na 
Incentiv

R$15,9 MI 
captados

R$122 MI 
de projetos 
sociais no 
portfólio

40
empresas já 

patrocinaram 
projetos



Conexão
Transparência 

Engajamento



CONEXÃO

•  ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO  
DOS PROCESSOS

• MAPEAMENTO DE POTENCIAL

LEis federais

leis estaduais

leis municipais 



• POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL

CONEXÃO
 Estudo da Política de 
Investimento social, Pilares e 
Valores da Empresa

 Aprimoramento da Política e 
Desenho dos Guidelines  
de Investimento



• GESTÃO DO PIPELINE

CONEXÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS

ANÁLISE DOCUMENTAL - COMPLIANCE

SELEÇÃO INICIAL DE ACORDO COM  
OS REQUISITOS PRÉ-DEFINIDOS 

VALIDAÇÃO COM COMITÊ  
DE PROJETOS 

APROVAÇÃO FINAL 

FORMALIZAÇÃO 



•  CURADORIA DE ALTA PERFORMANCE COM  
USO DE BI

  Banco de dados com projetos aprovados nas leis  
federais, estaduais e municipais. 

CONEXÃO



•  CURADORIA DE ALTA PERFORMANCE COM  
USO DE BI

  Sistema próprio de busca de projetos aprovados em  
leis de incentivo 

CONEXÃO



• PROCESSO SELETIVO EFICIENTE E SEGURO 

CONEXÃO
 Pré - seleção de projetos 
alinhados com os  
valores da empresa

Auditoria e análise 
documental em todo  
o processo 



ROI

conexão

Visibilidade positiva e valor de marca

Insumos para relações institucionais 

Ampliação do portfólio de  
responsabilidade social



Conexão

Transparência 
Engajamento



TRANSPARÊNCIA

• Relatórios qualitativos 

• Relacionamento centralizado com os proponentes 

• Documentos e informações centralizados



TRANSPARÊNCIA

• Dashboard gerencial para análise do investimento social 

• Indicadores de Performance (KPIs) 



TRANSPARÊNCIA

• Monitoramento de performance projeto a projeto 

• Análise do ROI 



ROI

TRANSPARência

Gestão eficiente do investimento social 

Mensuração do impacto social

Monitoramento de projetos em tempo real 



Conexão

Transparência 

Engajamento



engajamento

• Perfil social da empresa 

• Link customizado ( SuaEmpresa.incentiv.me ) 

• Processo de doação automatizado
 

Braskem



engajamento

• Ferramentas para gestão de campanha

• Artes para e-mail marketing 

• Suporte e atendimento em todo o processo 

• Recibo de Mecenato automatizado 



ROI

engajamento

Motivação da equipe e sentimento  
de pertencimento

Aumento do potencial de investimento 
(+ projetos + resultados) 

Aproximação da sociedade



Sucess Fee  
via projeto 

Gratuito 

Setup +  
Licença Anual

Sucess Fee  
via projeto 

conexão
Monitoramento

Padronizado

Monitoramento
CUSTOMIZADO

Engajamento

modelo de       
      Negócios



Case de
     sucesso

conexão

Empresa Não fazia
uso de nenhuma lei

Realizamos o estudo  
e mapeamento de potencial

Identificamos 12  
benefícios fiscais que não 

eram aproveitados 

Criamos um novo  
portfólio de  

responsabilidade social 



Case de
     sucesso

ROI

Novo portfólio de projetos culturais, esportivos e  
sociais. Geração de valor para marcas e conteúdo  
para relacionamento com investidores.  

Um trabalho para transformar a empresa em  
protagonista na luta contra a fome. 



Case de
     sucesso

transparência

Participação no 
Braskem Labs

Implementação de piloto  
para gestão de portfólio e  

monitoramento de 5 projetos

Expansão para 35 
projetos do portfólio de 
responsabilidade social 

Proposta para monitorar os  
120 projetos patrocinados via  

departamento de marketing



Case de
     sucesso

ROI

Antes: Mais de 150 planilhas de relatórios por mês, 
complexidade na análise de dados, falta de transparência  
e dificuldade na gestão. 

Com a Incentiv: Coleta de dados padronizada, atualização 
automatizada de relatórios e dashboards. Gestão estratégica 
do investimento social.



Case de
     sucesso

ENgajamento

Instituto CPFL atua Há  mais de 
15 anos realizando a gestão de 
investimento social do grupo

CPFL Energia é Patrocinadora  
de 10 projetos na Incentiv

Instituto CPFL busca solução 
para ampliar seu impacto social 

e visibilidade positiva

Planejamento de campanha para  
engajar 14 mil colaboradores para  

apoiarem as causas do Instituto



Case de
     sucesso

ROI

Maior potencial de investimento, ampliação do portfólio  
de projetos, motivação dos colaboradores através da 
sensação de pertencimento.



Os impostos existem há 5.000 anos. 
Faz apenas 28 anos que é possível escolher onde investir parte deles.

Já estamos no século XXI.  
O que falta para você começar? 



Vamos juntos?
Douglas Nicolau

11 95158 0405 

douglas@incentiv.me

PENSE. MUDE. 


