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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 como 
missão gerar valor para pessoas e empresas (clientes 
nacionais e multinacionais de médio e grande portes).
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Atuação
Nacional
Em apenas um ano, o Grupo Komedi percorreu mais 
de 100 municípios brasileiros em 10 estados, com 
inúmeros projetos de incentivo à cultura, educação 
e artes.

OS ESTADOS
BRASILEIROS 

ATUAMOS
EM TODOS

REALIZAÇÕES

MAIS DE
10.000
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O que é a Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura - ISS Rio?
Conhecida também como Lei do ISS e regulamentada 
pelo Decreto nº 37.031/2013, a Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro promulgada 
pela prefeitura carioca busca promover a diversidade 
cultural na cidade e ampliar o investimento do setor 
a partir do benefício concedido a pessoas jurídicas 
(PJs), contribuintes do ISS no Rio de Janeiro.

Denominadas Contribuintes Incentivadores, as PJs 
podem investir em projetos culturais que receberem 
um certificado de enquadramento com até 20% do 
seu imposto devido. Ou seja, se uma empresa paga 
R$ 100 mil de ISS ao governo, ela poderá destinar 
até R$ 20 mil para um ou mais projetos culturais 
de seu interesse, obtendo as contrapartidas de um 
patrocínio.
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O que faz o 
Grupo Komedi?
O Grupo Komedi atua no desenvolvimento e 
realização de projetos, com ampla experiência 
em incentivos fiscais,  junto  a médias e grandes 
empresas nacionais e multinacionais.

Todos os trâmites da Lei e os registros dos projetos na 
Secretaria Municpal de Cultura são providenciados 
pelo Grupo Komedi, bem como toda a produção e 
realização de teatros, exposições, livros, oficinas e 
espetáculos musicais.
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O que a empresa ganha 
com o projeto patrocinado?
Sem gastar nenhuma soma em dinheiro, a empresa 
terá apoiado um programa social, ambiental ou 
cultural, podendo ser livros de arte ou infantis, 
apresentações musicais, oficinas, peças teatrais 
e terá direito a uma cota do produto cultural para 
presentear clientes ou funcionários, o que é bastante 
interessante para sua imagem corporativa.

O logotipo da empresa estará em todo o material 
de divulgação e produtos do projeto e as ações 
de realização do projeto poderão ser incluídas em 
relatórios de ação social e ambiental, bem como 
na comunicação interna e externa da empresa, de 
acordo com seu conteúdo e tipo de realização.
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Como as Nações Unidas apoiam 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável no Brasil
A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando 
para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e 
interconectados que abordam os principais desafios 
de desenvolvimento enfrentados por pessoas no 
Brasil e no mundo.

fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


CONHEÇA OS
NOSSOS PROJETOS



TEATRO, ESPETÁCULOS, OFICINAS CULTURAIS, ESTRTURAS E CIDADANIA



O projeto Caminho da Leitura, totalmente gratuito e 
desenvolvido para instituições sem fins lucrativos, 
hospitais e escolas públicas, consistirá na confecção 
e distribuição de estruturas de bibliotecas móveis, 
com a doação de exemplares de livros infantis, acervo 
de fantoches em feltro e materiais pedagógicos como 
massas para modelar, giz de cera, blocos estruturais 
para formação de maquetes, quebra-cabeças 
paisagísticos, entre outros. O projeto também terá 
a realização de oficinas de contação de histórias e 
leitura vivida.

Ao todo o projeto distribuirá 30 estruturas, cada uma 
com:
• 60 livros infantis clássicos e obras literárias brasileiras 
infantis,sendo 20 títulos impressos em braile.
• 20 fantoches de mão em feltro.
• 10 jogos e brinquedos.

WEC548/01/2021

• PÚBLICO INFANTIL
• DOAÇÃO DE ESTRUTURA



AÇÃO
Distribuição de 9 estruturas de biblioteca móvel em formato de 
ônibus com acervo em instituições, hospitais e escolas públicas 
na cidade do Rio de Janeiro.

Realização de 9 Oficinas de leitura e contação de histórias nos 
locais beneficiados, com duração de 60 minutos cada.

Valor do patrocínio:
R$ 149.990,40

Valor total do projeto:
R$ 499.968,00
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Projeto Caminho da Leitura
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Estrutura Caminho da Leitura



O projeto constituirá na realização de oficinas de 
artes cênicas para jovens alunos de escolas públicas.
Nas oficinas os alunos aprenderão técnicas de artes 
cênicas que podem ser utilizadas como apoio a um 
futuro profissional quando terminarem a vida escolar 
e ingressarem no mercado de trabalho.

As oficinas acontecerão em dias sequenciais, de 
forma intensiva, para que os alunos se aprofundem 
no universo artístico.

Serão duas semanas, com 10 oficinas, onde na última 
oficina os alunos montarão um espetáculo teatral e o 
apresentarão no encerramento.

WEC597/01/2021 

• PÚBLICO JOVEM
• OFICINA DE ARTES 

CÊNICAS  



 AÇÃO
Realização de oficinas de artes cênicas, para 2 turmas de 30
alunos cada, sendo realizadas 10 oficinas de 90 minutos para
cada turma.

Realização de 2 apresentações teatrais (uma para cada turma),
aberta para comunidade e público em geral.

Valor do patrocínio:
R$ 238.161,00

Valor total do projeto:
R$ 595.402,50
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Projeto É Hora do Trabalho
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Projeto É Hora do Trabalho



A peça abordará temáticas como o consumismo, a 
inversão de valores, o meio ambiente, provocando o 
público a olhar com todos os sentidos para os valores 
sociais e humanísticos.

Essa peça se passa numa minúscula cidade onde 
teremos como cenário a casa de Doris e o restaurante, 
mas na maior parte do tempo, a ação ocorrerá dentro 
do elevador de um edifício misto de residencial e 
comercial. Todos os episódios falam do encontro 
de seus passageiros com a ascensorista Doris, 
que também narra seu dia a dia, e que servirá para 
ilustrar a cena e a situação do mundo onde se passa 
a estória. A sonoplastia será presença importante na 
compreensão da trama.

WEC134/01/2020

• PÚBLICO JOVENS E 
ADULTOS

• APRESENTAÇÃO TEATRAL



 AÇÃO
Realização de 05 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, em teatros ou casas de espetáculos com capacidade 
mínima de 300 pessoa.

Assessoria de imprensa durante a realização das ações;
Banner com logo do cliente em todas as realizações.

Valor do patrocínio:
R$ 276.228,75

Valor total do projeto:
R$ 552.457,50
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Projeto Doris
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Projeto Doris



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.

WEC74/01/2020   

• PÚBLICO INFANTIL
• APRESENTAÇÃO TEATRAL



AÇÃO
Realização de 10 apresentações do espetáculo teatral “Hábitos 
que Salvam” com 45 minutos e 10 oficinas de artes cênicas com 
duração de 60 minutos em escolas públicas e instituições sem 
fins lucrativos na cidade do Rio de Janeiro (RJ);
Assessoria de imprensa durante a realização das ações;
Banner com logo do cliente em todas as realizações.

Valor do patrocínio:
R$ 100.000,00

Valor total do projeto:
R$ 299.943,00
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Projeto Hábitos que Salvam
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Projeto Hábitos que Salvam
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www.komedi.com.br

SÃO PAULO 11 2078.3690 • RIO DE JANEIRO 21 2240.1486 • CAMPINAS 19 3234.4864 

https://www.komedi.com.br/projetos/
https://www.youtube.com/user/komediprojetoscultur
https://www.instagram.com/grupo_komedi/?hl=pt
https://br.linkedin.com/company/komedi-editora-e-comercio-ltda---epp.

