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linhas de atuação

Fundado em 1992, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, mas com atuação em todo o 
território nacional, o Grupo Komedi tem por missão gerar valor para clientes nacionais e multinacionais de 
grande porte.

Equipes de especialistas, em diferentes setores do Grupo, oferecem: 
• Consultoria completa em projetos de incentivo �scal (Lei Federal - Rouanet, ProAC, Ancine e ISS Rio);
• Recuperação Tributária com ênfase em Tributos Federais e ICMS (Pis, Co�ns e FoPag);
• Incentivos Fiscais na área de Inovação Tecnológica (Lei do Bem e Rota 2030).



OS ESTADOS
BRASILEIROS 

ATUAMOS
EM TODOS

ATUAÇÃO NACIONAL

REALIZAÇÕES

MAIS DE
10.000

Para ter uma ideia do nosso 
trabalho, no ano de 2019 o 
Grupo Komedi percorreu mais 
de 100 municípios brasileiros 
em 10 estados com inúmeros 
projetos de incentivo à cultura, 
educação e artes.



• SUSTENTABILIDADE
• CIDADANIA
• FOLCLORE
• OFICINAS
• TEATRO
• MÚSICA
• SHOWS
• EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROJETOS DE
RELACIONAMENTO COM

A COMUNIDADE

www.KOMEDI .com.br



ESTRUTURA
PÚBLICO INFANTIL

O projeto “PEQUENOS GRANDES PINTORES” 
consiste na confecção e distribuição de 20 
(vinte) estruturas móveis de ateliê de pintura, 
com acervo de livros, materiais e insumos 
necessários para as oficinas de pintura, como 
também realizará 20 (vinte) oficinas de pintura 
interativas e lúdicas para o público de crianças 
e educadores no local beneficiado.
O projeto será distribuído gratuitamente em 
centros culturais, bibliotecas públicas e escolas 
públicas que atendem crianças de baixa 
renda.

SOBRE O PROJETO

ICMS
PROAC 29673



ESTRUTURA
PÚBLICO INFANTIL

O projeto “Teatro dos Sonhos – Era uma vez...” 
realizará a confecção e distribuição de 12 
(doze) estruturas de teatro móvel com palco, 
equipamentos de luz e som, cortinas, cenários e 
acervo de materiais, livros, fantasias, fantoches, 
adereços, CDs de trilhas sonoras para serem 
utilizados nas montagens das peças teatrais e 
também realizará 12 (doze) oficinas de artes 
cênicas para iniciação teatral para o público 
de crianças e educadores nos locais 
contemplados.
O projeto será distribuído e realizado 
gratuitamente em instituições sem fins lucrativos, 
hospitais públicos, entidades filantrópicas, 
ONGs e escolas públicas que atendem crianças 
de baixa renda.

SOBRE O PROJETO

ICMS
PROAC 29478



APRESENTAÇÃO DE TEATRO
PÚBLICO INFANTIL

A peça, com um linguajar simples e lúdico, traz 
um tema atual e de extrema importância em 
nosso cotidiano: a preservação e uso 
responsável da água. Este precioso recurso 
natural, indispensável à vida no planeta Terra, 
possui um enorme valor económico, ambiental 
e social, fundamental à sobrevivência humana 
e dos ecossistemas no nosso planeta.

SOBRE O PROJETO

ICMS
PROAC 27793
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• ESPETÁCULOS
• EXPOSIÇÕES
• CULTURA
• MÚSICA
• DANÇA
• ARTES PLÁSTICAS

PROJETOS PARA 
ENCANTAR E VALORIZAR

SUA MARCA



APRESENTAÇÃO DE MÚSICA
CLÁSSICA E ELETRÔNICA

PÚBLICO LIVRE

O projeto de música ALIVE - com Amon Lima 
consiste em quatro espetáculos musicais, 
apresentados pelo músico violinista Amon Lima, 
integrante da Família Lima, com um DJ 
convidado.
Os espetáculos são intervenções urbanas de 
música instrumental clássica e música 
eletrônica, inteiramente gratuitas e abertas ao 
público em geral com duração mínima de 90 
minutos, a serem realizadas em locais de 
grande circulação de pessoas em espaços 
públicos, centros culturais e marcos históricos 
em cidades do Estado de São Paulo.

SOBRE O PROJETO

ICMS
PROAC 28199



APRESENTAÇÃO DE MÚSICA
PÚBLICO LIVRE

O Show de MPB "Abre Alas ", vai resgatar toda a 
carreira de Ivan Lins, tocando músicas de toda 
sua discografia, desde o começo até os dias 
atuais, sob novos arranjos com uma banda de 
músicos de nível internacional. O show contará 
com cenário exclusivo, som e iluminação 
profissional!

SOBRE O PROJETO

ICMS
PROAC 27621



ALGUNS DOS NOSSOS

C L I E N T E S
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SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

CAMPINAS

11 2078.3690
21 2240.1486
19 3234.4864


