
Última atualização em: 

Captação de 
recursos para 
projetos



A Incentiv.me é uma startup de inovação tributária 
que conecta o ecossistema das leis de incentivo 
fiscal, transformando impostos em impacto social. Já 
arrecadamos mais de R$ 150 milhões para mais 379 
projetos de diversas causas sociais, impactando mais 
de 60 mil pessoas em diferentes regiões do Brasil.

Para proponentes de projetos aprovados em leis de 
incentivo fiscal, a Incentiv.me oferece soluções para 
otimizar a jornada de captação de recursos: desde a 
expansão da visibilidade por meio de serviços de 
comunicação, envolvimento da rede até 
monitoramento dos resultados.
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Transformamos os impostos dessas 
empresas em impacto



Em 2022, lançamos a Conecta Social, nossa 
plataforma de projetos incentivados com 
funcionalidades que permitem o cruzamento 
inteligente entre projetos e empresas, 
maximizando as suas chances de sucesso!



Portfólio em nuvem, com apresentação do 
projeto de forma simples e eficiente.

Campos funcionais para coleta de dados 
estruturados para ferramentas de BI. 

Cadastro rápido e intuitivo 



Cruzamento dos dados referente às 
características dos projetos com as diretrizes de 
incentivos das empresas.

Maiores chances do seu projeto ser apresentado 
e incentivado por empresas.

Tecnologia de matchmaking



Todos os projetos e proponentes passam por um 
criterioso processo de análise documental e de 
regularidade. 

O proponente é notificado caso exista alguma 
pendência que possa impedir seu projeto de 
receber o direcionamento de imposto de alguma 
empresa. 

Conformidade e Credibilidade



A plataforma ainda prevê etapas, solicitando 
antecipadamente grande parte das informações 
requisitadas pelas empresas no momento do 
recebimento de aporte, evitando que o 
proponente tenha que correr no último 
momento para realizar as entregas.

Gestão de documentos



Dashboard dinâmica para centralização das 
informações do projeto.

A Conecta também oferece maior liberdade 
para que os proponentes possam realizar a 
atualização e gestão dos aportes recebidos.

Gestão à vista



Cadastro de 
um novo 
projeto

Análise de 
conformidade e due 

diligence do 
proponente e projeto

Formalização e 
ativação do 

projeto

Cruzamento de 
dados inteligente e 

participação em 
processos seletivos

Preenchimento de 
formulários de 

sinergia
Cadastro de um novo 

proponente

Gestão das 
indicações e 

negociação com 
patrocinadores

Fechamento e gestão 
financeira

Como funciona a Conecta social?



Incentiv.me

Seu sucesso
é o nosso 
sucesso!



Plataforma 
de cadastro

Mapeamento das 
leis de incentivo Cálculo do 

potencial

Matchmaking entre 
projetos e empresas

Análise de 
cadastros

Gestão do 
relacionamento 
com a empresa

Gestão do 
relacionamento 

com o proponente

Auxílio no 
fluxo de 

fechamento

Monitoramento da 
execução do projeto

Relacionamento 
com a sociedade

Busca de novos 
projetos

Busca de novas 
empresas

o que oferecemos



Atuamos em rede
A Rede de Executivos de Impacto é um movimento que 
reúne grandes empresários, consultores, especialistas, 
investidores, diretores e empreendedores e utiliza o poder 
do network em prol do empoderamento social, visando 
desenvolver a consciência corporativa sobre 
‘’Responsabilidade Fiscal e Social’’ e promover o 
investimento eficaz, consciente e responsável dos 
impostos para toda sociedade.

Atualmente temos uma rede de apoio com 
mais de 270 executivos de impacto.



EQUIPE | CS PROPONENTE

Com seu projeto habilitado a 
captar recursos com a 
Incentiv.me, uma pessoa será 
designada para acompanhá-lo 
em toda a jornada de captação e 
monitoramento de seus projetos.

EQUIPE | CS EMPRESAS

Do outro lado, temos um time 
dedicado ao relacionamento com 
incentivadores com o objetivo de 
qualificá-los para o uso das leis 
de incentivo e mapear seus 
interesses para realização do 
matchmaking.



ELOREN 
Diretora de CS

LARA THALITA
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Coordenação CS 
Empresa

GIULIANO 

INGRID MARCO  

ROBERTA

LARISSA
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Proponente

NATASHA RAFAELA WERMERSONRÔMULO

DANIELE LEANDRO

CS Proponente
GABRIELA ALINE POLYANA EDIMÁRCIA

CS EMPRESA

ÁLEFE

RAQUEL



Respiramos inovação social

https://exame.com/bussola/startup-esg-incentiv-me-lanca-ferramenta-de-governanca-e-transparencia/
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2022/05/estar-na-lista-das-100-startups-watch-ajudou-incentivme-captar-r-10-milhoes.html
https://forbes.com.br/forbesesg/2021/07/7-startups-que-podem-ser-poderosas-aliadas-das-empresas-na-implementacao-de-praticas-esg/
https://visornoticias.com.br/incentiv-me-vence-premio-internacional-na-europa/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil-e-o-grande-vencedor-do-latam-edge-award-2022,220149230a1e49b4ff8dfde52a85376cl0qtp4fn.html


Principais 
dúvidas Não. Normalmente, não trabalhamos com 

exclusividade. Queremos que seu projeto 
aconteça e ficaremos mais felizes se for 
através de nosso trabalho.

Quanto custa para inscrever 
meu projeto na plataforma?
Nada. Não há nenhum tipo de pagamento 
prévio, somente em caso de sucesso.

Quantos projetos posso inscrever?
Todos que estejam aprovados em 
alguma lei de incentivo e com 
saldo disponível para captação. 

Existe alguma exclusividade?



o que você precisa fazer?
Acessar a plataforma e realizar 
seu cadastro o quanto antes!

Materiais extras de apoio:

ENTRE AGORA

•Manual do cadastro

•Guia dos projetos

https://conecta.incentiv.me/
https://conecta.incentiv.me/
https://conecta.incentiv.me/
https://blog.incentiv.me/wp-content/uploads/2022/07/Conecta.Social-Manual-de-cadastro-de-usuario-e-proponente.pdf
https://blog.incentiv.me/wp-content/uploads/2022/07/Conecta.Social-Manual-de-cadastro-de-projeto.pdf


quer saber mais?

Vamos juntos 
e juntas?

WELLINGTON ANDREOLI

connecta@incentiv.me
00 0000-0000


