
Gestão de Marketing 
Institucional e Cultural



Descubra as possibilidades que sua empresa pode 
realizar com a gestão de marketing institucional e 
cultural, sem nenhum custo e com total retorno do 
investimento para sua empresa, funcionários e clientes.

Com mais de 20 anos de experiência, a Casa da Cultura Brasil em parceria com a Pixel Produções 

apresentam uma proposta diferenciada e única no mercado. Oferecemos a chance de realizarmos em 

conjunto, propostas culturais que estejam em conformidade com a linha de interesses de sua empresa. 

Todas estas ações podem ser direcionadas com a melhor data e local de realização adequados e para o 

público alvo que a empresa determinar.

As ações e projetos são desenvolvidas e aprovadas de acordo com as especificações da Lei de Incentivo 

à Cultura e do  Ministério da Cultura. A Lei foi criada com o objetivo de ajudar na realização de 

projetos culturais em seus mais diversificados meios como: centros de treinamento, artes cênicas, 

artes plásticas, literatura, exposições diversas, arquitetura, construção, restauração, cursos, palestras, 

oficinas, desenvolvimento social dentre outras. 

A LEI DE INCENTIVO À CULTUR A

O Ministério da Cultura implantou em 1991 a Lei 8.313 a Lei de Incentivo à Cultura, alterada pela lei 

9.874/98. Mais conhecida como Lei Rouanet, a lei permite o abatimento de 100% no Imposto de Renda 

de todos os valores repassados para os projetos aprovados. Esta dedução pode ser feita desde que seja 

respeitado o percentual de 4% do recolhimento mensal das empresas que pagam o Imposto de Renda 

através do lucro real e/ou 6% do Imposto de Renda pessoa física.

EXEMPLO PRÁTICO

Do valor patrocinado haverá a isenção de 100%. Isto significa um retorno institucional e promocional 

sem qualquer custo e desembolso para sua empresa. 

A empresa paga por mês, 

a título de Imposto de 

Renda, o valor de

Poderá patrocinar, 

 

R$ 100.000,00

mensalmente, 4% do total 

E recolherá normalmente 

do imposto a ser pago

R$ 4.000,00

o valor restante para os 

cofres públicos a quantia de

R$ 96.000,00



APROVAÇÃO DOS PROJETOS

A aprovação é simples e demora aproximadamente 30 dias junto ao Ministério da Cultura. Após o 

interesse da empresa em participar da Lei de Incentivo à Cultura deverá ser fornecido ao realizador os 

seguintes documentos:

1. Formulário de dados para elaboração do projeto

2. Carta de intenção que deve ser redigida em papel timbrado e assinada por representante da 

empresa

PAGAMENTO DO INCENTIVO

1. Após os procedimentos do item anterior a empresa realizará o depósito na conta identificada na 

declaração bancária que constará todas as informações necessárias para o depósito

2. O comprovante do depósito e os documentos acessórios garantem o respaldo legal para o 

incentivo

PÓS-PAGAMENTO DO INCENTIVO

A dedução será iniciada imediatamente após o repasse do recurso incentivado ao Empreendedor, ou, 

em caso de parcelamento, ela se dará em descontos posteriores a cada parcela paga devidamente 

comprovada. O valor da dedução do imposto deverá ser escriturada no campo “Outros” no DARF e 

informado que a empresa participou com 4% do total do imposto a pagar amparada pela lei 8.313 

alterada pela Lei 9.874 do Ministério da Cultura.



GESTÃO DE PROJETOS

EMPRESA
Empresas de lucro real podem 

incentivar com 4% do valor do 

Imposto de Renda.

IDEIA
A Pixel Produções e a Casa da 

Cultura Brasil desenvolvem em 

conjunto com a empresa o projeto 

e traçam as ações e seus objetivos.

APROVAÇÃO
O Ministério da Cultura analisa em até 

30 dias o projeto e a documentação do 

cliente e os aprovam para a execução.  

É gerado um número do Pronac e aberta 

uma conta pública para depósito do 

DEMANDA
A empresa possui demanda no 

valor incentivado pela empresa.

desenvolvimento de algum projeto 

institucional e cultural.

PROJETO
O projeto é formatado para ser 

encaminhado ao Ministério  da 

Cultura para aprovação.

IMPLEMENTAÇÃO
São desenvolvidas as ações 

de acordo com o cronograma 

do projeto e mensurados os 

Conheça os passos para implantação dos projetos

resultados.



NOSSO DIFERENCIAL

Após vários anos de realizações diversas, a Casa da Cultura Brasil e o Ministério da Cultura identificaram 

que vários propostas culturais  não saíam do papel. Após pesquisas, concluímos que os projetos levados 

ao conhecimento das empresas eram de interesses particulares e não permitiam o envolvimento da 

empresa na realização ou no direcionamento.

Por este motivo a nossa proposta é diferenciada e única no mercado. Oferecemos a chance de 

realizarmos em conjunto, projetos de marketing institucionais e culturais já aprovados e publicados no 

Diário Oficial da União que estejam em conformidade com a linha de interesse da empresa podendo 

direcionar data, público alvo, local de realização e tipo de projeto a ser desenvolvido.

OS PROJETOS

Todos os projetos são aprovados e publicados no Diário Oficial da União e oferecem 100% de isenção 

no Imposto de Renda através da Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, todos os projetos não acarretam 

custo algum a empresa patrocinadora, pois, os valores referentes serão deduzidos nos impostos pagos 

ao governo. Com estes projetos, poderemos realizar ações planejadas, direcionadas pelo marketing 

da empresa patrocinadora, ou até mesmo custear ações que a empresa já esteja custeando com seus 

recursos próprios .

 

Os projetos aprovados pela Casa da Cultura Brasil estão em abertos e podem sofrer alterações, dando 

assim a liberdade para a empresa escolher a melhor forma de trabalhar o Marketing Institucional e 

Cultural. Os projetos oferecem aos incentivadores várias opções em sua realização, sendo que a empresa 

pode associar sua marca ao tipo de evento e público que desejar, como também atuar em diversas áreas 

do marketing, tais como o exemplo de um show:

• PROMOÇÃO - Oferecer amostras de seus produtos (o custo dos produtos da empresa entram no 

projeto da lei, não acarretando custo a ela)

• ENDOMARKETING - Distribuir ingressos para os seus funcionários e suas famílias

• MARKETING DE RELACIONAMENTO - Eleger um dia exclusivo para convidados especiais

• MARKETING DIRETO - Enviar mala-direta aos consumidores/clientes informando que o evento está 

acontecendo e é patrocinado pela empresa

• MERCHANDISING - Mostrar o artista consumindo o produto durante o evento

• DATABASE MARKETING - Levantar informações gerais sobre o consumidor por meio de pesquisas 

feitas no local (posteriormente aplicá-lo em ações diversas)

• MARKETING EDITORIAL - Fazer uma publicação sobre o evento

• PROPAGANDA - Realizar uma campanha específica destacando a importância do patrocínio



ÁREAS DE ATUAÇÃO
Ações e projetos institucionais e culturais que podem ser desenvolvidos 

PROJETOS DE FORMAÇÃO, EVENTOS

TREINAMENTOS EDUCACIONAIS E 

DE GESTÃO

PROJETOS MUSICAIS

PROJETOS DE DOCUMENTÁRIOS

PROJETOS LITERÁRIOS

• 

PROJETOS SOCIAIS

Treinamentos de Controle de qualidade, 5S, 

prevenção de acidentes de trabalho, etc.

• Treinamentos de novas tecnologias, implantação 

de novas metodologias

• Centros de treinamento empresarial

• Palestras motivacionais e qualidade no 

atendimento

Os recursos são aplicados na formação humana com o 

objetivo de aprimorar pessoas. Esses projetos podem ser 

direcionados para adolescentes e adultos.

• Produção de shows e eventos musicais

• Publicação de CDs e DVDs

• Produção de documentários

• 

PROJETOS BENEFICIADOS 

Produção e publicação de livros

PELA LEI DE INCENTIVO FISCAL

• Shows, teatros, exposições, palestras e atividades 
gastronômicas

• Cinemas

• Restauração do patrimônio histórico e artístico

• Programa de apoio à família e ao adolescente: 

oferece orientações médicas, psicológicas e 

sociais para grupos de adolescentes, filhos de 

empregados da empresa

• Programa de educação: promove o 

desenvolvimento pessoal e intelectual dos 

funcionários, em aulas de: informática, língua 

estrangeira, inteligência emocional,  após 

horário de trabalho, em salas de aula montadas 

na própria empresa ou em centros pedagógicos 

Um fato importante a ser observado é que todos esses retornos 

serão possíveis quando interligados à cultura. Ex: Inserindo em 

uma palestra motivacional a participação de profissionais das 

artes cênicas que utilizando o tema abordado, fará uma breve 

• 

inserção das artes.

Festa de Natal ou aniversário da empresa para 

funcionários e clientes

• Lançamento de um novo empreendimento

• Atividades e torneios esportivos

• Atividades de saúde e bem-estar

• Lançamentos culturais

• Integração e cursos temáticos tais como: inteligência 

emocional, PNL, vendas, administração de pequenas 

empresas

• Construção de estruturas esportivas

Realizamos qualquer ação de marketing 

institucional e cultural dentro da Lei de 

Incentivo à Cultura com CUSTO ZERO 

PARA A EMPRESA PATROCINADORA. 

Entre em contato com nossa equipe 

comercial e saiba mais informações.



O dinheiro do seu Imposto 
de Renda revertido para a 

realização dos projetos  
de sua empresa.

O incentivo é um ótimo negócio para sua empresa, pois, a Lei de Incentivo à Cultura prevê 100% de 

isenção no Imposto de Renda e possibilita a ativação do lado sociocultural de funcionários e/ou clientes, 

além de diversos outros benefícios e vantagens.

• Isenção de 100 %

• CUSTO ZERO para a empresa

• Mídia de todo projeto voltado para a empresa

• Distribuição de parte dos produtos do projeto a critério da empresa.  

Ex: livros, CDs, DVDs, brindes, etc.

• Direcionar conteúdo, local, data e público alvo do projeto

• Explorar local do evento utilizando banners, faixas, estandes, cartazes, etc.

• Todo o material de propaganda é incentivado pela Lei.  

Ex: anúncio de jornal, rádios, revistas, TVs, cartazes, convites, folders etc.,

• Associar a realização do projeto a uma data ou evento comemorativo da empresa 

ou algum lançamento de empreendimento ou produto



GESTÃO DE MARKETING
INSTITUCIONAL E CULTURAL

Av. Braúnas, 400 - Bairro Braúnas

CEP: 31.365-740

Belo Horizonte / MG

Carlos Chagas

carloschagas@casadaculturabrasil.com.br

scasadacultura@gmail.com

31  |  98726-1309 / 99197-9732 / 99689-1309

31  |  3498-7830
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