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FILIADAS DA ABAD
ACAD / Ceará
(85) 3452- 5381
www.acad.org.br

ADARR / Roraima
(95) 3224-6354
www.adarr.com.br

ACADEAL / Alagoas
(82) 3435-1305
www.acadeal.com.br

ADASP / São Paulo
(11) 4193-4800
www.adasp.com

ADAAP / Amapá
(96) 3222-6692
adaap_ap@hotmail.com

ADAT / Tocantins
(63) 3214-5398
www.adat.com.br

ADAC /
Santa Catarina
(47) 3348-5525
www.adac.com.br

ADEMIG / Minas Gerais
(31) 3247-6333
www.ademig.com.br

ADACRE / Acre
(68) 3224-6349
adacre@uol.com.br

ADERJ / Rio de Janeiro
(21) 2584-2446
www.aderj.com.br

ADAG /Goiás
(62) 3251-5660
www.adag.org.br

AGAD /
Rio Grande do Sul
(51) 3311-9965
www.agad.com.br

ADAPA / Pará
(91) 3259-0597
www.adapanet.com.br

AMAD / Mato Grosso
(65) 3642-7443
www.amad.org.br

ADARN /
Rio Grande do Norte
(84) 3207-1801
www.adarn.com.br

AMDA / Maranhão
(98) 3248-4200
www.amda-ma.com.br

APAD / Piauí
(86) 3223-0932
www.apadpi.com.br
apadpiaui@gmail.com
ASDAB / Bahia
(71) 3342-4977
www.asdab.com.br
ASMAD /
Mato Grosso do Sul
(67) 3382-4990
asmad.asmad@gmail.com

SINCAPR / Paraná
(41) 3225-2526
www.sincapr.com.br
SINDIATACADISTA /
Distrito Federal
(61) 3561-6065
www.sindiatacadista.com.br
SINGARO / Rondônia
(69) 3225-0171
www.singaro.com.br

ASPA / Pernambuco
(81) 3465-3400
www.aspa.com.br
ASPAD / Paraíba
(83) 3244-9007
www.aspad.com.br
SINCADAM / Amazonas
(92) 3234-2734
www.sincadam.org.br
SINCADES /
Espírito Santo
(27) 3325-3515
www.sincades.com.br
SINCADISE / Sergipe
(79) 3214-2025
sincadise@infonet.com.br
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O QUE É OSCIP?

OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público) é um título
conferido pelo Ministério da Justiça
às pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos que tenham pelo
menos uma das finalidades listadas no
artigo 3º da Lei 9.790 de 23 de março de
1999, como por exemplo a promoção
da assistência social, a promoção do
desenvolvimento
econômico/social
e combate à pobreza ou mesmo a
promoção gratuita da educação,
observando-se a forma complementar
de participação das organizações
de que trata a Lei. O Instituto ABAD
(denominado IABAD) é qualificado
como OSCIP desde 2010.

COMO FUNCIONA?
O Governo Federal autoriza a dedução
fiscal das doações (investimento social),
além de permitir que o doador contribuinte
acompanhe a destinação do seu dinheiro e
possa cobrar resultados eficazes, de modo
a influenciar e melhorar políticas públicas.
As doações podem ser realizadas de duas
maneiras:
• Por meio de parcerias na implantação
e desenvolvimento de ações e projetos
sociais e ambientais;
• Por meio de contribuição mensal/
trimestral/semestral/anual para a
manutenção do IABAD.

COMO ABATER AS DOAÇÕES?
Nesta Cartilha OSCIP você encontrará todas as informações necessárias
para efetuar doações para o IABAD e garantir sua dedução fiscal.
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COMO TORNAR-SE UM PARCEIRO DO IABAD

OSCIP: Contribuição fácil e rápida, com destino certo
QUEM PODE DOAR?
Pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro
Real podem fazer doações diretamente
para o IABAD deduzindo como despesa
o valor doado até o limite de 2% (dois
por cento) do lucro operacional*, gerando
redução do valor sujeito a incidência do
Imposto de Renda, Adicional de Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro, possibilitando recuperar parte
do valor doado.

PESSOAS FÍSICAS PODEM DOAR PARA
O IABAD?
Sim, as pessoas físicas podem contribuir
com bens constantes do seu patrimônio
pessoal. O valor da contribuição é o
que consta na sua Declaração Anual de
Rendimentos ou, na falta deste, o valor
que serviu de base para o cálculo do
Imposto de Transmissão. Todavia, a
pessoa física não tem qualquer benefício
fiscal nestas condições, quer sejam
efetuadas em dinheiro ou em bens.

*Lucro Operacional: na definição do Art.277
do RIR/99, é o resultado das atividades
principais ou acessórias que constituem o
objeto da Pessoa Jurídica. Em resumo, é o
valor positivo que resultar na demonstração
do resultado, após a dedução das despesas
operacionais do lucro bruto.
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QUANDO DOAR?
A doação pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, com a frequência que o
investidor julgar mais conveniente. Para projetos desenvolvidos pelo IABAD e financiados por
parceiros o repasse deve ser mensal.
QUAL A VANTAGEM EM FAZER DOAÇÕES PARA O IABAD?
O retorno financeiro é líquido e certo, conforme podemos verificar no quadro exemplificativo
dos benefícios, abaixo:

TABELA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
DESCRIÇÃO

SEM DOAÇÃO

COM DOAÇÃO

Lucro Operacional

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

Valor Máximo Dedutível

ECONOMIA

R$ 20.000,00

Lucro antes da CSL e IRPJ (A)

R$ 1.000.000,00

R$ 980.000,00

(-) Contribuição Social (9%) (B)

R$ 90.000,00

R$ 88.200,00

R$ 1.800,00

(-)Imposto de Renda (15%) (C)

R$ 150.000,00

R$ 147.000,00

R$ 3.000,00

R$ 76.000,00

R$ 74.000,00

R$ 2.000,00

R$ 316.000,00

R$ 309.200,00

(-) Adicional (10% (a-(B+C)))
Lucro *A - (Contribuição *B + Imposto de Renda *C) x 10% de adicional

Total Carga Tributária
Total de retorno
Lucro Líquido

RETORNO FINANCEIRO

A pessoa jurídica que realizar doações
para o IABAD poderá ter uma economia
tributária de até 34% (trinta e quatro
por cento) sobre o valor doado, o que
representa uma grande vantagem.
Além disso, a empresa que doar recursos
ao IABAD poderá efetivar a dedução no
mesmo exercício em que houver a doação,

R$ 6.800,00
R$ 684.000,00

R$ 670.800,00

34%

sendo desnecessária a solicitação de
autorização prévia da Receita Federal:
basta que exija recibo emitido pelo IABAD,
documento no qual deve estar consignado
o compromisso da entidade em aplicar
integralmente os recursos recebidos nas
atividades que desenvolve.
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COMO EFETIVAR A DOAÇÃO?
Para fazer uso da dedução, as pessoas jurídicas devem, nos casos de doação em dinheiro,
fazê-las por depósito bancário e arquivar o recibo que comprova a operação.
Devem, também, solicitar o recibo do IABAD com seus dados e os da entidade. Para fins de
fiscalização, a pessoa jurídica doadora deve manter em seu arquivo declaração fornecida pela
entidade beneficiária, conforme modelo aprovado pela Receita Federal, através da Instrução
Normativa 87/1996.
PASSO A PASSO DA DOAÇÃO (Investimento Social)

1
2
3

Selecione a ação ou projeto no qual deseja investir, conforme opções que o
IABAD oferece ao final da cartilha;

Efetue depósito bancário em nome do:
Instituto ABAD para o Conhecimento
				Banco Bradesco 237
				Agência 562-2 Pamplona SP
				Conta corrente 63.110-8
				CNPJ: 08.560.489/0001-68
Com o recibo do depósito em mãos, ligue ou envie um e-mail para o IABAD
confirmando a doação. Solicite o recibo da doação e a declaração do IABAD.
				
Telefone: (11) 3056-7500 ramal 245
				E-mail:
institutoabad@abad.com.br
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Encaminhe ao seu contador o recibo e a declaração do IABAD para lançamentos
contábeis e arquivamento.

Crie uma rotina com seu contador/ financeiro para que todos os meses sua empresa
faça o investimento social por meio da doação para o IABAD e seja beneficiada pela
dedução fiscal.

Em caso de dúvida e sempre que desejar saber mais sobre as ações e projetos
desenvolvidos pelo IABAD, acesse nosso site (www.institutoabad.org.br), ligue para
nós pelo telefone (11) 3056-7500 - ramal 245 ou venha nos conhecer pessoalmente.
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CONHEÇA A ATUAÇÃO DO IABAD

O IABAD, braço social, ambiental e
educacional da ABAD – Associação
Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores apoia o setor na
realização de ações de Responsabilidade
Corporativa por meio de Investimento
Social Privado, que é uma das
principais fontes de recursos para
organizações sociais, institutos e
fundações.
O IABAD realiza projetos com a
participação de empresas parceiras
que podem deduzir como despesa o
valor doado até o limite de 2% (dois
por cento) do lucro operacional.

VANTAGENS
Investir no IABAD utilizando o benefício
proporcionado pela qualificação de OSCIP
significa investir em ações e projetos cujo
compromisso é o bem-estar das gerações
futuras. Ao fazer doações diretamente para
o IABAD, as empresas sabem onde são
aplicados os recursos doados e podem
acompanhar a eficácia das ações e dos
projetos sociais, ambientais e educacionais
desenvolvidos.
Além de contribuir para o fortalecimento do
setor e receber incentivos fiscais, a empresa
parceira reafirma sua reponsabilidade
social.

Uma parceria que só traz vantagens. Abrace você também esta causa!
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O INSTITUTO ABAD ATUA EM TRÊS ÁREAS:
AMBIENTAL, SOCIAL E EDUCACIONAL
ÁREA AMBIENTAL

PROJETO FUTURO CONSCIENTE
Para auxiliar as empresas do setor
no cumprimento das normas da lei
12.305/10, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, o IABAD criou o
“PROJETO FUTURO CONSCIENTE”,
desenvolvido em parceria com a Wise
Waste, empresa com grande experiência
em instalação e gerenciamento de PEVs
(Ponto de Entrega Voluntária de material
reciclável).

ÁREA SOCIAL
CAMPANHAS SOCIAL E DE NATAL
As Campanhas Social e de Natal contribuem para ampliar a articulação
regional por meio da participação das Representantes Estaduais do
IABAD e do apoio das Filiadas Estaduais ABAD.
Enquanto a Campanha Social, realizada no primeiro semestre, tem
foco na arrecadação de alimentos, roupas e livros, a Campanha de
Natal busca recolher brinquedos e roupas. Todas as doações
são entregues a organizações sociais cadastradas que
atendem crianças, adolescentes, jovens e idosos em todo o Brasil.
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CAMPANHA PERMANENTE DE COMBATE À FOME
A Campanha Permanente de Combate à Fome é realizada
em parceria com o Programa Mesa Brasil, desenvolvido
pelo SESC – Serviço Social do Comércio. O objetivo é
fazer a ponte entre quem pode doar e quem precisa receber,
entregando o excedente de alimentos existente nas empresas
a organizações sociais idôneas previamente cadastradas
no programa. Além dos benefícios sociais, a adesão ao
Programa Mesa Brasil SESC pode gerar, para as
empresas, diminuição nos custos extras com
manuseio e descarte desses alimentos.

ÁREA EDUCACIONAL

O IABAD trabalha na articulação de parcerias com o SENAC Nacional e o
SENAI São Paulo para oferecer às empresas do setor oportunidades de
capacitação para seus colaboradores e clientes do varejo, em condições
especiais e com conteúdo especifico para atender às necessidades do setor,
fundamentais para garantir sua competitividade no mercado.

SOMANDO FORÇAS PARA UM FUTURO MELHOR!
9

AÇÕES NA CONVENÇÃO ANUAL ABAD

CAMPANHA
DE ARRECADAÇÃO
E DOAÇÃO DE PRODUTOS
Desde 2006, durante a
Convenção, o IABAD realiza a
Campanha de Arrecadação e Doação de
Produtos Remanescentes dos Estandes. Os
expositores são convidados a doar seus produtos
ao fim da Convenção, mas as empresas que não
possuem produtos também participam, doando cestas
básicas. Todos esses produtos são destinados pelo IABAD
ao Programa Mesa Brasil SESC e repassados para
organizações sociais locais cadastradas no programa.

GESTÃO DE RESÍDUOS, PRIORIZANDO
A COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM
O IABAD realiza um amplo sistema de gestão
de resíduos sólidos durante todo o evento e disponibiliza
coletores de materiais recicláveis sinalizados em todo espaço
físico da Convenção, zelando pela destinação correta dos descartes ocorridos na feira, em
parceria com empresas e cooperativas de reciclagem locais. O objetivo é diminuir o impacto
no aterro sanitário do município que sedia a Convenção, o que também resulta em maior
volume de materiais recicláveis coletados e, consequentemente, em aumento na renda dos
cooperados.
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NEUTRALIZAÇÃO
DO CARBONO
O IABAD, atento à questão das
mudanças climáticas e buscando
contribuir para o desenvolvimento de
tecnologias limpas, qualifica e compensa
as emissões de carbono da Convenção Anual
ABAD através do plantio de árvores nativas e
da aquisição de créditos de carbono de projetos
ambientais certificados por empresas e
organizações especializadas.

ENCONTRO MULHERES
Durante a Convenção Anual ABAD, o IABAD
desenvolve, em parceria com a indústria, uma
ação voltada ao público feminino presente, criando
um espaço de discussão e aprendizado que valoriza a
mulher e trata de temas atuais como a atuação da mulher
na sociedade, a força de seu poder decisório e os
múltiplos papéis que ela desempenha.
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