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PLATAFORMA DE
RELACIONAMENTO
CORPORATIVO

Fundado em 1992, com unidades em São Paulo, Rio de
Janeiro e Campinas, com atuação em todo o país, o
Grupo Komedi tem por missão gerar valor para
clientes nacionais e multinacionais de médio e grande
porte.
Diferentes setores do Grupo, oferecem:
• Consultoria completa em projetos com mecanismos
de incentivo fiscal nas áreas culturais;
• Recuperação Tributária com ênfase em Tributos
Federais e ICMS;
• Incentivos Fiscais na área de Inovação Tecnológica.

10

ESTADOS

ATUAÇÃO
NACIONAL
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, à educação e às artes.

+100

MUNICÍPIOS

LINHAS
DE ATUAÇÃO
PROJETOS CULTURAIS

LEI FEDERAL

PROAC

ANCINE

ISS RIO

A Lei de Incentivo à Cultura (antiga
Lei Rouanet) contribui para que
projetos culturais aconteçam em
todas as regiões do país. Por meio
dela, empresas e pessoas físicas
podem patrocinar espetáculos –
exposições, shows, livros e abater o
valor total ou parcial do apoio do
Imposto de Renda.

O Programa de Ação Cultural é uma
legislação de incentivo à cultura do
Estado de São Paulo, através da Lei nº
12.268/2006. A lei de incentivo tem
como objetivo fomentar ações
culturais em todo o estado, realizadas
através de dedução fiscal de parte do
ICMS das empresas patrocinadoras
dos projetos.

A Agência Nacional do Cinema é
um órgão oficial do governo
federal do Brasil, constituída
como agência reguladora, com
sede na cidade de Brasília, cujo
objetivo é fomentar, regular e
fiscalizar a indústria
cinematográfica e
videofonográfica nacional.

Lei Municipal de Incentivo à
Cultura do Município do Rio de
Janeiro. O incentivo fiscal de ISS
em benefício da produção
cultural, faz parte do Programa
de Fomento à Produção Cultural
Carioca, que tem por objetivo
promover o setor cultural na
cidade.

LINHAS
DE ATUAÇÃO
RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

PIS E COFINS

LEI DO BEM

ROTA 2030

FOPAG

Com metodologia própria e focada
na recuperação de pagamentos
feitos a maior de Tributos Federais
(PIS, Cofins, CSLL, IRPJ, IPI), temos
tido excelentes resultados com apoio
de empresas nacionais e
multinacionais de grande porte.

A Lei concede benefícios fiscais às
empresas que realizam pesquisa e
desenvolvimento de inovação
tecnológica. O resultado da lei acaba
sendo a aproximação entre o setor
privado e as universidades e institutos
de pesquisa.

O Programa Rota 2030 Mobilidade e Logística, criado
pela Lei nº 13.755, de 10 de
dezembro de 2018, concede
incentivos fiscais às empresas da
cadeia automotiva que investem
em PD&I.

É o levantamento e Recuperação de
Créditos na Folha de Pagamento.
Análise de documentos, com o
objetivo de identificar os valores
recolhidos indevidamente nos últimos
5 anos, gerando créditos a serem
restituídos.

LEIS DE INCENTIVO

A Komedi Projetos é uma produtora cultural especializada nas Leis de
Incentivos Fiscais. Trabalhamos com leis federais, estaduais e municipais.
Com custo zero, as empresas têm a possibilidade de promover o
desenvolvimento social, cultural e ambiental, apoiando projetos de
qualidade.

O Programa Escola e Vida foi fundamentado em pesquisas e orientações
pedagógicas com o objetivo de fomentar a leitura e proporcionar acesso à
cultura por meio de ações socioeducativas para crianças, adolescentes e
professores.
É um programa de ação continuada que aborda os seguintes temas: meio
ambiente, família, escola, amizade, superação dos medos, entre outros.

ESPETÁCULOS

ESCOLA E VIDA

Espetáculos de alta qualidade, dos mais variados. Para encantar e proporcionar maior
relacionamento com os clientes, alinhando-se ao plano estratégico da empresa e
alcançando os mais diversos públicos com visibilidade da marca.

RECUPERAÇÃO
FISCAL

O governo também comete erros e, quando esses erros se referem à tributação, os
contribuintes fazem jus à recuperação tributária. A recuperação tributária é o
ressarcimento de impostos, taxas e contribuições pagos pela empresa, mas que foram
estabelecidos de forma ilegal pelo governo.
Todas as empresas têm direito à recuperação tributária, sejam públicas, sejam
privadas, não importa o seu porte.
Existem diferentes maneiras de o governo estabelecer tributos ilegais. Por exemplo,
existe o princípio da anualidade, segundo o qual um tributo novo só pode vigorar um
ano depois de sua publicação. Uma alíquota só pode ser aumentada por lei, jamais por
portaria, entre outros.

A Lei do Bem e o Rota 2030 consiste na isenção fiscal do valor dispendido em projetos de
pesquisa e desenvolvimento (P&D). Para ter acesso ao incentivo, as empresas devem
tributar no lucro real, demonstrar regularidade fiscal e ter controle contábil das despesas
com P&D. O requisito de tributar no lucro real, como acontece com o incentivo da lei do
bem, principal incentivo à P&D no Brasil, restringe um importante volume de empresas
que podem beneficiar-se dessas políticas. Ao comparar o Rota 2030 com a Lei do Bem, é
importante destacar um fato especialmente positivo: as empresas não precisaram ter um
resultado fiscal positivo para utilizarem o benefício, o que permite que o programa
torne-se parte fundamental da estratégia das empresas, pois garante a continuidade do
incentivo ano a ano.

INCENTIVOS
E INOVAÇÃO

ALGUNS DOS
NOSSOS CLIENTES
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SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

11 2078.3690
21 2240.1486

CAMPINAS

19 3234.4864

