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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 
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APRESENTAÇÃO TEATRAL
PÚBLICO EM GERAL

O projeto prevê a produção e circulação de 10 
(dez) apresentações do espetáculo teatral 
“DORIS”, de autoria e direção de Marcio 
Macena, com elenco de Mel Lisboa, Samara 
Felippo e João Rocatto. Com duração de 90 
minutos e inteiramente gratuitas, realizado em 
teatros e casas de espetáculos do Rio de 
Janeiro, aberto ao público em geral, visando 
incentivar e fomentar as atividades cênicas, por 
meio de  um roteiro com conteúdo atual para 
transmitir temas cotidianos e de importância em 
nosso dia à dia.

SOBRE O PROJETO
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APRESENTAÇÃO TEATRAL
E OFICINAS

PÚBLICO INFANTIL

O projeto “Hábitos que Salvam” trata-se da 
produção e circulação de 30 peças teatrais 
infantis com a temática de higiene pessoal, 
hábitos saudáveis e práticas de prevenção de 
doenças e infecções, realizadas em escolas da 
rede pública e/ou instituições sem fins lucrativos 
na cidade do Rio de Janeiro.
Além disso, o projeto também inclui a 
realização de 30 oficinas de artes cênicas logo 
após a veiculação da peça de teatro para o 
mesmo público.

SOBRE O PROJETO
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APRESENTAÇÃO DE MÚSICA
CLÁSSICA E ELETRÔNICA

PÚBLICO LIVRE

O projeto visa formar e transformar a vida 
dessas meninas através da dança, ensinar 
conhecimentos técnicos e teóricos do balé 
clássico, para meninas na faixa etária de 4 a 18 
anos de idade, que estejam matriculadas em 
escolas ou centros de ensino. O intuito é plantar 
nelas a ideia de crescer de forma diferente, se 
valorizando e se reconhecendo como parte da 
sociedade. 

As atividades são totalmente gratuitas. Serão 
formadas 2  turmas, sendo uma turma formada 
por crianças de 4 a 12 anos e outra turma 
formada por adolescentes de 13 a 18 anos. As 
aulas ocorrerão uma vez na semana durante o 
período de 9 meses, podendo ocorrer 2 vezes 
na semana durante o último mês do curso, o 
qual ensaiarão para a apresentação do 
espetáculo final.
 

SOBRE O PROJETO
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DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO EXPOSITIVO
COM ACERVO E OFICINAS

PÚBLICO INFANTIL

O projeto “Biblioteca Mágica” consiste na 
confecção e distribuição de 14 estruturas de 
Bibliotecas móveis, juntamente com a doação 
de 840  exemplares de livros infantis, acervo de 
280 fantoches em feltro e 140 materiais 
pedagógicos como massas para modelar, giz 
de cera, blocos estruturais para formação de 
maquetes, quebra cabeças paisagísticos, entre 
outros. O projeto visa a distribuição totalmente 
gratuita para instituições sem fins lucrativos, 
hospitais públicos e/ou escolas públicas na 
cidade do Rio de Janeiro.

SOBRE O PROJETO

ISS RIO
WEC112/01/2019



APRESENTAÇÃO TEATRAL
PÚBLICO INFANTIL

O projeto “Natureza Viva” é de grande valor e 
riqueza, pois levará para crianças, o fomento 
do gosto pela arte e pela interpretação, com 
textos adequados à idade, a peça irá entreter e 
informar o pequeno cidadão sobre a 
importância da preservação da natureza e os 
problemas que a envolve, formando assim uma 
conscientização ampla sobre os cuidados com 
o meio ambiente.

SOBRE O PROJETO
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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


