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DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O INVESTIMENTO SOCIAL DA SULAMÉRICA 2017

1. 1.

Quais são os mecanismos que a SulAmérica utiliza para apoiar projetos sociais?
Os chamados projetos incentivados são apoiados por meio dos Fundos do Direito do Idoso,
Fundos do Direito da Criança e do Adolescente, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD). Além disso, apoiamos projetos não-incentivados, ou seja, aqueles que recebem
investimento sem intermediação de nenhuma Lei de Incentivo Fiscal.

2.

A Lei Rouanet e a Lei do Esporte não são utilizadas pela SulAmérica?
Ambas as leis são utilizadas pela SulAmérica, porém sem a finalidade de ser direcionada para
projetos sociais. A área de Marketing coordena a aplicação dessas leis para o fomento do Circuito
SulAmérica de Música e Movimento. Para conhecer mais acesse a página do Marketing no Portal
Institucional.

3.

Como acontece a seleção de projetos sociais?
A seleção de projetos ocorre pelo Edital para Captação de Projetos Sociais, que é lançado no
segundo semestre de cada ano. O edital tem critérios e regras específicas, além de delimitar dois
eixos de atuação para os projetos sociais que desejam se candidatar: Promoção da Saúde e Bemestar ou Saúde Financeira. Acesse aqui o edital de 2016.

4.

Como posso saber quando exatamente o edital será lançado?
Para receber todos os nossos informativos, inclusive sobre o edital, basta enviar um e-mail para
sustentabilidade@sulamerica.com.br.

5.

É possível receber apoio da SulAmérica por outro modo que não seja o edital?
Sim, é possível. Fazemos doações de bens patrimoniais para organizações sociais parceiras da
SulAmérica em todo o Brasil. Além disso, promovemos ações sociais direcionadas às comunidades
do entorno das nossas unidades de negócio. Para conhecer detalhadamente as nossas ações
sociais mais frequentes acesse a pop-up “Cidadania” no Portal Institucional.

6. Como faço para que a minha organização social seja parceira da SulAmérica a fim de
receber doações e de participar de ações sociais?
Você deve enviar um e-mail para sustentabilidade@sulamerica.com.br com a seguinte
documentação:
•
•
•
•

Nome completo da pessoa de contato/responsável
E-mail da pessoa de contato/responsável
Telefone da pessoa de contato/responsável
Telefone direto da organização
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•
•
•
•
•

Estatuto Social da organização
Ata da última reunião da organização
CNPJ da organização
CPF dos dirigentes da organização
Relatório de atividade do último ano, caso tenha

Se a área de Compliance indicar inexistência de restrições para o relacionamento com a
organização, esta será cadastrada como parceira.

7.

Como a SulAmérica acompanha os resultados dos projetos sociais?
Os projetos sociais são acompanhados por meio de relatórios trimestrais confeccionados pela
organização social beneficiária e por meio de visitas técnicas à instituição.

8.

Qual é a duração dos projetos sociais que a SulAmérica apoia?
Os projetos duram entre 12 e 36 meses.

9. Como posso saber quanto a SulAmérica doa para cada projeto social?
Não divulgamos junto ao lançamento do edital quanto será doado, porque esse número depende
dos resultados financeiros da companhia no ano vigente. Sobre os projetos já apoiados, divulgamos
o total do Investimento Social de cada ano em nossa página institucional.
Para quaisquer outras dúvidas ou informações, envie um e-mail para sustentabilidade@sulamerica.com.br.

