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DEFINIÇÃO 
 
A Política de Patrocínio da ELETROBRÁS está alinhada às estratégias corporativas definidas no seu 
Planejamento Estratégico, conciliando os interesses institucionais e mercadológicos da empresa, de 
maneira articulada, com as políticas públicas do setor de energia elétrica e do governo federal, 
ressaltando o seu compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável 
do país.  
 
Entende-se como patrocínio o apoio, financeiro ou não, concedido a ações de terceiros, para agregar 
valor à marca da ELETROBRÁS ou divulgar o nome da empresa, bem como seus produtos, serviços, 
programas, projetos, políticas e ações de responsabilidade social e ambiental. 
 
 

ABREVIAÇÕES 
 
Secom - Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República 
MinC - Ministério da Cultura 
ME – Ministério do Esporte 
DEE - Diretoria Executiva da Eletrobrás 
 
 

OBJETIVO 
 
 
Visa garantir uma efetiva comunicação institucional da ELETROBRÁS, como forma de fortalecer sua 
imagem perante a sociedade e seus públicos de interesse, associada às ações direcionadas ao 
desenvolvimento humano, à promoção da cidadania, à inclusão social, às inovações, produções e 
divulgações tecnológicas, culturais e esportivas, democratizando o acesso aos seus recursos de 
patrocínio, reafirmando seu compromisso de responsabilidade social e de preservação do meio 
ambiente. 
 
 

DIRETRIZES 
 

 Apoiar ações vinculadas à missão institucional da empresa, a seus objetivos estratégicos e às 
suas diretrizes de responsabilidade social; 

 Apoiar ações vinculadas às políticas públicas do Governo Federal; 
 Apoiar ações vinculadas à cultura e ao esporte. 

 
olítica de Patrocínio 
Não são passíveis de patrocínio as atividades: 
 
a) que causem ou possam vir a causar impacto sócio-ambiental negativo; 
 
b) de cunho exclusivamente político-partidário; 
 
c) ligadas a jogos de azar ou especulativos; 
 
 
Não serão admitidos, para análise, projetos de patrocínios propostos por: 
 
a) organizadores e/ou proponentes que não desfrutem de idoneidade; 
 
b) organizadores e/ou proponentes de projetos de patrocínio, concedidos pela Eletrobrás, ainda em 
andamento; e 
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c) organizadores e/ou proponentes de projetos de patrocínio concedidos pela Eletrobrás, cuja 
prestação de contas final e o respectivo Relatório Final não tenham sido aprovados pela empresa ou 
estejam inconclusos. 
 
 

ESTRUTURAÇÃO 
 
Esta política considerará o apoio a projetos de patrocínio segundo os eixos principais: 
 
Apoio à Cultura: 
 
A ELETROBRÁS patrocinará projetos de natureza cultural, enquadrados ou não pelo Ministério da 
Cultura – MinC, na Lei de Incentivo à Cultura nº 8.313/91 (Lei Rouanet), segundo suas manifestações 
no campo das: 
 
- Artes Cênicas, Música, Audiovisual, Patrimônio, Artes Plásticas, Artes Populares, Artes Gráficas e 
Educação.  
 
A cada ano, a empresa definirá as manifestações prioritárias no eixo de apoio à cultura, assim como 
os percentuais destinados a cada uma de suas subdivisões.  
 
Apoio ao Esporte: 
 
A ELETROBRÁS patrocinará projetos de natureza esportiva, enquadrados pelo Ministério dos Esportes 
– ME, na legislação de incentivo aos esportes bem como projetos que viam associar a marca da 
empresa a práticas esportivas alinhadas com a política da empresa. Também a ELETROBRÁS 
patrocinará projetos esportivos relacionados ao para-desporto e aqueles de cunho social, alinhados às 
estratégias corporativas da empresa. 
 
Apoio a projetos sócio-ambientais 
 
A ELETROBRÁS patrocinará projetos sócio-ambientais, com ou sem incentivos fiscais, desde que 
estejam em conformidade com os critérios técnicos e administrativos de avaliação e seleção e em 
consonância com a suas diretrizes de responsabilidade social. 
 
Apoio a demais segmentos: 
 
A ELETROBRÁS patrocinará projetos com foco nas áreas de interesse e atuação da empresa, e das 
empresas do Sistema ELETROBRÁS, em consonância com as Políticas Públicas do Governo Federal. 
 
 

MODALIDADES DE APOIO 
 
 
Seleção Pública 
Política de Patrocínio 
A ELETROBRÁS implementará, a partir do ano de 2009 e sucessivamente para os demais anos, o 
“Programa Eletrobrás de Cultura”, que incluirá editais para seleção pública de projetos, os quais serão 
amplamente divulgados pela ELETROBRÁS com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do 
prazo final das inscrições. 
 
 
Projeto Convidado: 
 
A ELETROBRÁS poderá patrocinar projetos de continuidade para as manifestações nos eixos de apoio, 
incentivados ou não, que estejam alinhados às suas estratégias corporativas.  
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Escolha Direta: 
 
A ELETROBRÁS se reserva o direito de selecionar projetos alinhados com os eixos de apoio, 
incentivados ou não, que sejam de seu interesse, no território de atuação de seus negócios. 

 
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 
 
A proposta deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte documentação, sob pena de devolução do 
processo ao proponente: 
 
 
Carta Original: 
Solicitação formal de patrocínio, assinada pelo representante legal do proponente, constando nome do 
projeto, período e local de realização e, nos casos de projetos incentivados, informando a Lei e o 
número do processo de enquadramento, bem como o respectivo prazo para captação de recursos. 
 
 
Projeto Básico: 
 
a) Descrição do projeto; 
 
b) Objetivo; 
 
c) Justificativa para realização; 
 
d) Descrição da utilização dos recursos solicitados; 
 
e) Cronograma físico-financeiro, com todas as folhas numeradas e rubricadas; 
 
f) Orçamento detalhado do custo global do projeto, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados e assinados pelo representante legal do proponente (todas as 
folhas devem ser numeradas e rubricadas); 
 
g) Pesquisa de mercado realizada para a composição do orçamento do projeto; 
 
h) Identificação das cotas de patrocínio (se for o caso); 
 
i) Propostas de contrapartidas; 
 
j) Dados do proponente e da pessoa de contato (pessoa física ou pessoa jurídica); 
 
k) Cópia do Estatuto Social (no caso de pessoa jurídica); 
 
l) Informação de eventuais valores já captados, com a identificação dos respectivos patrocinadores. 
 
 
Para projetos enquadrados pelo MinC na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, não é necessário apresentar a 
documentação prevista nos itens “f” e “g”. Nestes casos, deverão ser apresentados adicionalmente os 
documentos conforme relacionados nos itens “m” a “q” : 
 
m) Cópia autenticada da carta de aprovação de projeto junto ao Programa Nacional de Apoio à Cultura 
do MinC, identificando os benefícios da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura; 
 
n) Cópia autenticada do plano básico de divulgação e plano básico de mídia do projeto cultural 
(modelo MinC); 
 
o) Cópia da publicação no Diário Oficial da União do registro da aprovação do projeto, constando o 
período de captação, para o ano corrente, pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura; 
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p) Cópia da publicação no Diário Oficial da União do registro da aprovação do projeto constando o 
valor para captação aprovado na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura; 
 
q) Cópia autenticada de todos os documentos referentes ao orçamento do projeto, contendo o custo 
global e seu detalhamento em planilhas com o quantitativo de serviços e fornecimentos; além das 
aprovações e limitações de valores efetuadas pelo MinC para fins de autorização do projeto.  
 

DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE 
 
a) Cópia da Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida 
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 02/05/2007;  
 
b) Cópia autenticada de documento de identidade e CPF; 
 
Somente para Pessoa Jurídica: 
 
c) Cópia do Contrato Social(*), Estatuto do Proponente ou Declaração de Firma Individual (registrada 
na junta comercial), bem como termo de posse e cópia autenticada dos documentos de identificação 
do representante legal; 
 
d) Cópia autenticada do cartão do CNPJ (válido) do proponente; 
 
e) Cópia da Certidão Negativa de Débito com o INSS-CND atualizada (modelo Previdência Social). 
 
f) Cópia da Certidão Negativa do FGTS atualizada (modelo CEF); 
 
g) Certidão Negativa de Falência e Concordata; 
 
h) Cópia autenticada da Certidão de Quitação de Tributos Estaduais; 
 
i) Cópia autenticada da Certidão de Quitação de Tributos Municipais; 
 
(*) Obs: o objeto social da pessoa jurídica deve ser compatível com a atividade a ser patrocinada.  
 

ANÁLISE, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 
 
Seleção Pública: 
 
Os critérios para análise, avaliação e seleção dos projetos serão devidamente definidos em editais de 
convocação específicos. 
 
Projeto Convidado: 
 
Os projetos selecionados pela ELETROBRÁS serão analisados conforme critérios técnicos e 
administrativos definidos pela empresa em Norma interna e o patrocínio somente será efetivado 
mediante assinatura de contrato. 
 
Escolha Direta: 
 
Os projetos recebidos pela ELETROBRÁS serão analisados conforme critérios técnicos e 
administrativos definidos pela empresa em Norma interna e o patrocínio somente será efetivado 
mediante assinatura de contrato. 
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APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
 
A ELETROBRÁS somente apoiará projetos de patrocínio cujos proponentes se encontrem adimplentes 
com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal e com a seguridade social (FGTS e INSS), conforme 
art.195, parágrafo 3º da Constituição Federal. 
 
A aprovação final dos projetos, incluindo-se a definição do valor a ser aportado, será de 
responsabilidade exclusiva da Diretoria Executiva da ELETROBRÁS – DEE, considerando-se a  
disponibilidade orçamentária de cada exercício financeiro, e encaminhados posteriormente para exame 
e aprovação do Comitê de Patrocínios da Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-
Geral da Presidência da República – SECOM/SG-PR (excetuando os de Seleção Pública, os quais terão 
o edital previamente aprovados pela SECOM). 
 
Somente após a aprovação pela SECOM/SG-PR (excetuando os de Seleção Pública), a ELETROBRÁS 
oficializará o patrocínio a cada projeto, mediante assinatura de contrato formal. 
 
 

CONTRATAÇÃO 
 
Será realizada por meio de instrumento jurídico, uma vez atendidas todas as exigências definidas pela 
ELETROBRÁS. 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Nos instrumentos jurídicos firmados com a ELETROBRÁS, conforme a natureza do projeto (com ou 
sem incentivo fiscal), serão estabelecidas as obrigações do proponente em relação à prestação de 
contas. Ressalta-se que, enquanto o beneficiário não atender todas as exigências contratuais, ele 
ficará impedido de sacar novas parcelas do projeto ou de pleitear novos patrocínios.  

 
 

EXCEPCIONALIDADES  
 
 
As situações não previstas neste documento, quanto aos proponentes e aos projetos passíveis de 
patrocínio, poderão ser apresentadas à Diretoria Executiva da ELETROBRÁS para aprovação em 
caráter excepcional.   
 
 
Aprovada pela Diretoria Executiva da Eletrobrás em 10/7/2008 
Resolucão de Diretoria nº 568/2008 


