
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL É 
UMA DECISÃO 
DE NEGÓCIOS



Ser uma empresa parceira do Rotary International é uma oportunidade inteligente que funciona. 

Criada há mais de um século, nossa organização conta com uma rede global de 1,2 milhão de associados 

dedicados a causar impacto positivo no mundo. Graças ao apoio generoso desses associados, amigos e 

empresas, a Fundação Rotária, nosso braço filantrópico, já investiu mais de US$4,9 bilhões em projetos 

sustentáveis que ajudam a transformar vidas. Com sua parceria, podemos fazer uma diferença ainda 

maior na sociedade.

SUA EMPRESA PODE PROMOVER IMPACTO 
POSITIVO JUNTO AO ROTARY 
Muitas empresas desejam mostrar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a promoção 

do bem-estar, mas têm dificuldade de realizar projetos que efetivamente gerem resultados positivos 

para a comunidade, sua rede de contatos e si mesmas. 

Mostre que sua empresa está comprometida com a responsabilidade social, tornando-a parceira do 

Rotary — uma entidade cujas conquistas humanitárias são reconhecidas no Brasil e no mundo.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL É UMA DECISÃO 
DE NEGÓCIOS



No Brasil, as empresas que desejarem investir em projetos humanitários junto ao Rotary contam com a 

ABTRF-Associação Brasileira da The Rotary Foundation — entidade civil sem fins lucrativos, estabelecida 

com o objetivo de receber contribuições de empresas à Fundação Rotária no país. Ao apoiar nossas ações 

sociais por meio da ABTRF, sua empresa comprova seu compromisso com a responsabilidade social e,  

caso opte pelo sistema de tributação de lucro real (Lei nº 13.204/2015), poderá obter benefícios fiscais.  

Todo valor doado à ABTRF é transformado em projetos humanitários no território nacional.

A Fundação Rotária, por meio da ABTRF, oferece meios para atender às suas preferências filantrópicas 

corporativas e, no processo, contribuir com a promoção de impacto positivo na sociedade. 

1  A taxa de câmbio utilizada para conversão é a taxa estipulada mensalmente pelo Rotary para o chamado “dólar rotário” — valor considerado para 
o cálculo de conversão de moeda nas doações e pagamentos feitos ao Rotary International e à Fundação Rotária. Para consultar a taxa vigente, 
acesse: my.rotary.org/pt/exchange-rates.

2 Confirme a disponibilidade de divulgação por meio de banner e em boletim mensal com o Rotary Club de contato.

SUA PARCERIA COM O ROTARY PODE...*

*Sua doação não será usada em nenhum desses projetos em específico (que já foram realizados), mas apoiará ações similares às aqui expostas.

FORNECER ÁGUA E SANEAMENTO

Beneficiando centenas de pessoas ao desobrigá-las de 

terem de se deslocar por quilômetros em busca de água, 

por meio do provimento de sistemas de distribuição 

e abastecimento de água potável para comunidades 

carentes no semiárido nordestino, em Floriano, no Piauí. 

PROMOVER A SAÚDE

Contribuindo para baixar a mortalidade infantil no 

Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, ao dobrar a 

capacidade de atendimento infantil da UTI pediátrica 

do hospital da região por meio da doação de diversos 

equipamentos e realização de workshops para a 

população sobre cuidados pré-natais e a importância da 

amamentação.

APOIAR A EDUCAÇÃO

Proporcionando a mais de 3.000 alunos, entre jovens 

e adultos, a possibilidade de aproximação com novas 

tecnologias para a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem, oferecendo equipamentos e capacitação 

de professores em metodologias inovadoras, em escola 

pública e inclusiva de Maringá, no estado do Paraná.

DESENVOLVER COMUNIDADES

Criando dezenas de empregos e ampliando a capacidade 

de produção da Cooperativa de Catadores ReciFavela, 

no bairro Vila Prudente, na cidade de São Paulo, através 

do fornecimento de equipamentos para reciclagem e 

aperfeiçoamento profissional para os cooperados, de 

modo a gerar renda e promover negócios sustentáveis e 

mais eficientes.

1. Programa Empresa Cidadã

Para ser reconhecida como Empresa Cidadã  

da ABTRF, a empresa deve contribuir valor 

equivalente a US$1.0001 ao longo de um ano,  

seja em uma parcela única ou parcelas mensais 

de valor mínimo de R$450 (neste último caso, 

uma doação adicional pode ser necessária para 

complementar os mil dólares). Saiba mais em  

www.abtrf.org.br/EmpresaCidada

Para participar, entre em contato com o Rotary Club 

abaixo.

Benefícios do programa:

•  Contribuir com o desenvolvimento das 

comunidades locais 

•  Obter um selo digital de Empresa Cidadã, que 

poderá ser utilizado nas assinaturas de email e site 

da empresa, como chancela de responsabilidade 

social

•  Receber um Certificado de Empresa Cidadã, ao 

completar a doação equivalente a US$1.0001

•  Selecionar uma pessoa de destaque, que pode 

ser da própria empresa, para receber um 

reconhecimento da Fundação Rotária, após 

completar a doação equivalente a US$1.0001

• Expor sua marca através do Rotary Club local2

2. Filantropia Corporativa

O Rotary concentra suas atividades em sete áreas: 

paz; água limpa, saneamento e higiene; saúde 

de mães e filhos; educação; desenvolvimento 

econômico comunitário; combate a doenças;  

e meio ambiente.

Com uma doação mínima de US$30.0001,  

a empresa pode especificar a área de enfoque  

do projeto em que sua doação será investida,  

na sua região. 

Para participar, fale conosco pelo e-mail  

contato@abtrf.org.br.

Benefícios do programa:

•  Contribuir para o desenvolvimento de 

comunidades locais, especificando a causa que sua 

doação apoiará 

•  Obter selo digital e certificado de Empresa Cidadã

•  Receber relatório com informações sobre o(s) 

projetos(s) realizado(s) com seu investimento

•  Receber reconhecimento como Doador 

Extraordinário da Fundação Rotária (empresa 

doadora ou seu proprietário)

•  Expor sua marca através do Rotary Club local2 

Unindo esforços, podemos expandir projetos 

de sucesso, de modo a gerar valor para nossas 

comunidades e também para sua empresa. Tome 

uma decisão de negócios e torne-se uma empresa 

parceira do Rotary.

https://my.rotary.org/pt/exchange-rates  
http://www.abtrf.org.br/EmpresaCidada
mailto:contate-nos%20contato%40abtrf.org.br%20?subject=
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