


Um lugar onde o encantamento 
e a arte se encontram...



Numa época em que as pessoas 
abrem seus corações e se unem 

na fraternidade e esperança.



Venha viver com a gente o...
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Este projeto viabiliza a realização do primeiro evento cultural 

dedicado as comemorações natalinas, em Vitória - ES. 

O evento,“Sonho de Natal”, indicado para toda a família, 

celebrará a magia dessa época. Vai propor o sonhar acordado 

e resgatando valores culturais, sociais, afetivos e familiares que 

há muito tempo estavam escondidos dentro do coração. 

Diversos shows e eventos espalhados pelo parque, como 

orquestra, coral e teatro para todas as idades vão criar sensações, 

emocionar o público e resgatar a simbologia do Natal.
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Um sonho pro Natal

 Não há melhor época do ano para potencializar conceitos 
- e suas ressignificações-, senão no Natal. Sensibilidades 
afloram-se entre as relações e despertam a possibilidade de 
inúmeros eventos e campanhas, em diversos segmentos. 
A exemplo do que já acontece em variadas regiões do 
Brasil, movimentos culturais têm sido organizados em prol 
de explorar o apelo dessa época – seja para estimular um 
movimento turístico, seja para determinar incentivos ao 
consumo ou mesmo para potencializar o aproveitamento 
e a valorização de espaços e de grupos da cultura local. 

 O presente projeto vislumbra viabilizar a 
organização do primeiro megaevento cultural 
relacionado ao Natal na cidade de Vitória, 
ES. “Sonho de Natal” nomeará a democrática 
ocupação cultural, durante o período de 
três semanas, no Parque Municipal Pedra da 
Cebola; destinado a toda família, o projeto 
reunirá artistas do segmento musical (em 
apresentações de bandas, de orquestras e de 
corais), bem como do segmento teatral (em 
apresentação de espetáculos e de intervenções), 
todos relacionados à época festiva, no intuito 
de resgatar a importância de sua celebração.
 
 A época do Natal nos remete à magia de 
sonhar. Em um movimento que promete 
conjugar diversos segmentos culturais 
explorando a mesma temática, o evento também 
potencializará uma retomada a valores sociais, 
afetivos e identitários, tão imprescindíveis ao 
desenvolvimento das populações.

“O Natal agita uma varinha mágica 
sobre todo o mundo, e observe, tudo é 
mais suave e mais bonito.” 

Norman Vicent Peale



Enseada do Suá, Vitória - ES
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 Com o 5o melhor índice de desenvolvimento humano 
(IDH) entre todos os municípios brasileiros, Vitória 
é a quarta cidade mais populosa do Espírito Santo 
(atrás apenas dos municípios limítrofes de sua região 
metropolitana: Vila Velha, Serra e Cariacica). Atualmente, 
são cerca de 400 mil habitantes que fazem da capital 
capixaba uma metrópole de potencial desenvolvimento 
em inúmeros aspectos.

 Na busca por qualidade de vida, o município tem 
se destacado por inúmeros projetos e iniciativas. 
A revitalização e a ocupação de espaços públicos 
possibilitou que novas atividades pudessem ser 
estimuladas e praticadas em seus limites. As políticas 
culturais avançam, com fomento a produções do 
segmento. O carnaval em Vitória, por exemplo, já é 
referência de folia entre os principais pontos do país. 
Uma semana antes da data oficial, os desfiles das 
escolas de samba locais preparam o sudeste brasileiro 
para essa grandiosa celebração. Já durante o período 

A cidade de Vitória

de folia, o centro histórico da capital reúne 
uma diversidade em atrações que agradam 
diversos gêneros e idades.

 Festivais de teatro, musicais e gastronômicos 
também ganham destaque em seus espaços 
nos últimos anos. As festas natalinas, porém, 
carecem de movimentos que valorizem 
a cidade, enaltecendo e criando pontos 
turísticos, a fim de projetar a capital do 
Espírito Santo também como importante 
destino nessa época do ano.



9

 No Espírito Santo, apenas as cidades do interior 

serrano são lembradas pelo imaginário popular 

quando se fala sobre ambientação e preparação 

para o Natal. As decorações públicas, durante anos, 

marcaram o clima da época na região metropolitana. 

Contudo, após seguidas adequações em políticas 

orçamentárias, as ornamentações ficaram segmentadas 

a ambientes comerciais privados ou relegadas à 

população caso manifestasse interesse em articular 

organizações nesse sentido em espaços públicos. 

 

 A cidade, com seu evidente potencial na ocupação 

de parques, praças e praias, hoje encontra-se 

descaracterizada na época em que as relações 

comerciais têm maior potencial para se desenvolver.

Canal de Camburi, Vitória - ES

O Natal em Vitória



Parque Moscoso

Av. Jerônimo Monteiro

Praça dos Namorados

Shoppings
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 Época repleta de simbologias ideológicas - 

sentimentais e/ou religiosas-, o Natal é uma 

das datas mais importantes para o faturamento 

do comércio. A solidariedade é o valor que 

favorece o comportamento compulsivo nas 

zonas comerciais. Geralmente, presentes e 

lembranças materializam valores e sentimentos 

em iniciativas concretas de recordação. 

 As emoções do espírito natalino, fundem-se 

com as oportunidades de compras favorecidas 

pelo potencial aquisitivo do 13o salário. Trata-se, 

portanto, de uma notável oportunidade para a 

promoção de marcas, negócios, ações e ideias.

Natal: emoção e 
comércio
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Rua de Lazer decorada para o Natal em Gramado - RS

Eventos de Natal no Brasil

 Várias cidades do Brasil há anos aproveitam a 
ocasião do Natal para criar eventos e estratégias de 
aproveitamento turístico de seus espaços.  
 
Gramado – Rio Grande do Sul 
O Natal Luz é o maior evento natalino do mundo e um 
dos mais procurados no país. Nesse período, a cidade 
conta com shows de música, fogos de artifícios, carros 
alegóricos e uma programação lotada de eventos para 
toda a família. A festa acontece todos os anos, normalmente 
a partir do fim de outubro até meados de janeiro.



Blumenau - SC

São Paulo - SP

São Paulo – São Paulo 
A cidade oferece uma programação agitada de 
natal no mês de dezembro, o melhor é que muitas 
dessas atrações são gratuitas e agrada crianças e 
adultos. A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera 
e o espetáculo das águas da Fonte do Ibirapuera; 
Ônibus e Caravana Iluminada; Espetáculos Musicais 
e muitas outras atrações.  

13

Blumenau – Santa Catarina
Com forte influência da cultura alemã, 
Blumenau também é uma das opções dos que 
buscam vivenciar mais plenamente o Natal. 
Além do evento “Magia de Natal”, que conta 
com apresentações musicais, parque temático 
e oficinas, a decoração natalina também 
caracteriza a cidade em inúmeros locais, desde 
praças e jardins até terminais de ônibus.



Curitiba - PR

Natal - RN
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Curitiba – Paraná
No mês de dezembro, Curitiba se transforma na 
Capital do Natal. A cidade é conhecida pelos 
clássicos corais que deixam tudo ainda mais 
bonito. Além disso, o município também celebra 
a data com feiras gastronômicas, apresentações 
culturais, concursos, exposições natalinas, como 
a casa do Papai Noel, e as belas decorações nas 
suas principais ruas.

Natal – Rio Grande do Norte
A capital do Rio Grande do Norte também reúne 
uma série de atrações para comemorar a data, 
como apresentações folclóricas, festas, shows, 
eventos culturais e shows pirotécnicos, além 
da famosa “Árvore de Mirassol”. Os eventos 
começam, normalmente, no início de dezembro 
e prosseguem até o começo de janeiro.
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 O projeto “Sonho de Natal” pretende proporcionar um 

conjunto de eventos culturais, conjugando ações entre 

teatro e música, em torno da temática natalina. 

 Por tratar-se de um período singularmente festivo, 

torna-se, a época, uma importante oportunidade de atrair 

o público para o contato com a programação cultural, 

destinada a adultos e crianças, moradores da Grande 

Vitória e visitantes de suas cidades. 

 

 Pretende-se, assim, por meio da diversidade cultural, 

viabilizar a apresentação de uma variada programação com 

artistas locais, e valorizar a comunidade frente ao público 

em geral, o que ainda potencializa um encantamento com 

o resgate de valores relacionados à magia do Natal.

Objetivos

“A única pessoa realmente cega 

na época de Natal é aquela que 

não têm o Natal em seu coração.”
Helen Adams Keller

 O evento acontecerá no Parque Municipal 
Pedra da Cebola, promovendo a importante 
ocupação desse espaço público, que conta com 
100 mil m². Dentro de um exuberante cenário 
natural, aproximadamente 1.000m² estarão 
divididos em ambientes cuidadosamente 
cenografados com temas natalinos, para que o 
público possa se sensibilizar com experiências 
incríveis durante os 10 dias da ocupação.
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Objetivos 
Específicos

•	Estimular a promoção de eventos culturais 

de grande porte que contribuam, 

responsavelmente, para a ocupação dos 

espaços públicos da cidade de Vitória e para o 

fortalecimento de grupos artísticos da região. 

•	Colaborar para o desenvolvimento do 

turismo e da economia na capital capixaba 

durante o período de festas natalinas. 

 

•	Sensibilizar o público-alvo para a importância 

das práticas de filantropia viabilizando 

a doação de cerca de 30 toneladas em 

alimentos não-perecíveis (contrapartida de 

ingressos) para instituições necessitadas.
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 O Natal é uma celebração, presente em diversas culturas 
por todo o mundo, que possui amplas características 
agregadas. “Sonho de Natal” pretende direcionar 
manifestações culturais para esse cenário, em prol de 
potencializá-las, primeiro, à difusão de valores morais 
como a reunião das famílias, de amigos, bem como os 
complexos exercícios de fraternidade e de perdão.  

 Acreditamos que o tema ambienta a oportunidade de 
mobilizar um grande número de pessoas na cidade; 
assim, por meio desse espírito natalino, o projeto 
poderá contribuir para o fortalecimento do tecido social, 
consolidando de maneira ímpar, público e plateias, com 
base na valorização dos artistas locais.

 A transversalidade entre as linguagens culturais também 
merece ser destacada. Em um só espaço, músicos eruditos, 
corais, atores e artistas visuais estarão integrados oferecendo 
uma experiência múltipla ao visitante.

 Um dos maiores e mais tradicionais eventos natalinos 
do país, o Natal Luz de Gramado – RS, começou com 
uma pequena apresentação na praça de Gramado com 
corais, a orquestra sinfônica de Porto Alegre. Em 2017 

Justificativa

completou 30 anos na agenda local como um 
dos eventos mais importantes do país, nesse 
segmento, atraindo mais de 2 milhões de pessoas. 
Pretendemos trazer para o Espírito Santo um 
pouco desta iniciativa de tanto sucesso e tornar o 
projeto não somente um evento para capixabas, 
mas também para a agenda turística nacional.

 Por contar com entrada franca, torna-se 
imprescindível a utilização da Lei de Incentivo à 
Cultura, para custear as despesas de montagem, 
artistas, divulgação, equipamentos, autorizações para 
uso de área pública, e demais necessidades para a 
realização do evento com segurança e qualidade.

“O Natal não é uma data... 
É um estado de espírito.”

Mary Ellen Chase



Pedra da Cebola , Vitória - ES
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 O Parque Pedra da Cebola está localizado no município 
de Vitória, entre os bairros Jardim da Penha e Mata da 
Praia, na zona continental do município (ou zona norte), 
no estado do Espírito Santo.

 O possui 100mil m2 e conta com uma vegetação típica de 
restinga. A origem do nome vem de uma pedra desenhada 
pela natureza no formato de uma grande cebola. A pedra é 
um dos símbolos da capital capixaba.

 Apresenta uma boa estrutura para atender ao público, há 
uma casa de meditação e um jardim oriental, além de um 
mirante sobre uma grande parede rochosa, usada pelos 
adeptos do alpinismo. Conta com parquinho infantil e um 
pequeno lago. É possível visitar seu espaço cultural, com 
programações diversas no decorrer do ano. Possui uma 
grande área plana que sedia eventos e também é utilizada 
para a prática de beisebol e futebol. O espaço para futebol 
está reservado para Escolinha de Futebol infantil.

O Parque Pedra da Cebola



19

•	De	10	a	25	de	dezembro	de	2018
•	Parque	 Municipal	 Pedra	 da	 Cebola,	
Vitória	-	ES

•	Livre	para	todos
•	Público	estimado:	300mil	pessoas

•	Ambientação Temática Natalina
•	Grande palco para apresentações musicais, 

teatrais e culturais
•	Iluminação cênica (árvores, edificações, jardins...)
•	Vídeo mapping
•	Points fotográficos
•	Objetos gigantes
•	Árvore de Natal 
•	Chegada de Papai Noel
•	Trono do Papai Noel e Vila de Natal

O  Evento

Durante o evento o espaço público ficará aberto, com 
entrada franca, de terça a domingo, de 5h às 22h. O acesso 
à área das apresentações será mediante a doação de 1kg 
de alimento não perecível que será doado posteriormente 
para instituições carentes da Grande Vitória.
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AV. FERNADO FERRARI

AV. HUGO VIOLA

AV. CARLOS GOMES DE SÁ

AV. DES. DERMEVAL LYRIO

AV. ARISTÓBULO 
BARBOSA LEÃO

Ambientação
1 - Pórticos de Entrada/Saída
2 - Cenografia Objeto Gigante
3 - Letra Caixa e Objeto Gigante
4 - Painel Fotográfico
5 - Cenografia Presépio
6 - Cenografia Árvore de Natal
7 - Cenografia Vila de Natal
8 - Trono Papai Noel
9 - Letras Caixa e Objetos Gigantes
10 - Grande Palco
11 - Área para Foodtrucks
12 - Pórtico Área de Apresentações
13 - Pórtico Vila de Natal
14 - Área de Estacionamento
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Grande Palco 
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Iluminação decorativa 
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Casa de Papai Noel
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Letras Caixa
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Presépio
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Árvore de Natal
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Objetos Gigantes
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Atrações

•	Dia 1 (sex): Apresentação de coral, exibição de 

videomapping, acendimento da Árvore de Natal;

•	Dia 2 (sáb): Apresentação de orquestra e 

espetáculo teatral adulto;

•	Dia 3 (dom): Apresentação de espetáculo teatral 

infantil, Chegada do Papai Noel;

•	Dia 4 (seg): Manutenção do parque (fechado ao público);

•	Dias 5 a 7 (ter a qui): Exibição de videomapping 

à noite. Durante o dia, o espaço é aberto e livre à 

visitação dos espaços cenografados;

•	Dia 8 (sex): Apresentação de coral e orquestra, 

exibição de videomapping;

•	Dia 9 (sáb): Show musical com diversos artistas locais;

•	Dia 10 (dom): Encerramento com apresentação de 

espetáculos teatrais infantil e adulto.
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 Todos os espetáculos terão como tema o 

natal e serão selecionados por meio de edital 

público. A empresa proponente irá publicar 

um edital em seu site para receber inscrições 

de propostas para participação. Poderão 

participar autores brasileiros e estrangeiros 

radicados no Brasil.

 Para a montagem do espetáculo teatral 

adulto, serão convidados 4 atores/cantores do 

cenário nacional para participar ativamente da 

montagem, juntamente com os artistas locais. 

São eles: Juan Alba, Mariana Coelho (ambos 

capixabas), Simone Gutierrez e Ícaro Silva.

Espetáculos
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Contribuição Social

Divesas ações estão previstas como contrapartida social:

•	Inclusão de projetos sociais, envolvendo crianças e terceira 
idade, com ações de reciclagem, dança, música e teatro.

•	Faremos a adoção de 200 cartas enviadas aos correios 
destinadas ao Papai Noel, para que a criança e 
01 acompanhante participem do evento como 
convidado do Papai Noel.

•	Campanha de arrecadação de brinquedos para doação.

•	Mobilização social da comunidade e entorno para 
decorar suas casas e ruas com tema de natal 
utilizando material reciclável.

•	O ingresso simbólico para acesso às atividades 
requerido em doação de alimentos não perecíveis 
potencializará futuras contribuições a instituições 
de filantropia que atuam pela Grande Vitória. A 

expectativa inicial é que seja arrecadada 
mais de uma tonelada em insumos.  

•	Além disso, em todos os espetáculos 
(teatro, musical etc.) haverá interprete 
de Libras para viabilizar acessibilidade 
daqueles que detém dessa necessidade em 
sua comunicação. O parque ainda contará 
com acessos e banheiros adaptados 
para cadeirantes e outros indivíduos de 
mobilidade reduzida, democratizando as 
oportunidades de participação. 

•	O meio ambiente também será foco de 
preocupação: durante o evento, em todo o 
parque serão espalhadas lixeiras de Coleta 
Seletiva.  Os resíduos coletados serão 
posteriormente separados e doados para 
associações de reciclagem.
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Equipes de Produção 
e Artística
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 Em 2018, a WB Produções consolida-se como grande 
marca de um projeto idealizado por Wesley Telles e por 
Bruna Dornellas ao longo dos últimos 11 anos. Com 
formação acadêmica e especialização em Comunicação 
Social em Rádio e TV, os sócios iniciaram as atividades 
da WB em outubro de 2007, como produtora local. 

 Em 2017, ao completar 10 anos, a produtora colecionava 
trabalhos em um portfolio com mais de 200 espetáculos 
apresentados, em mais de 400 sessões realizadas que 
conquistaram uma média de 240 mil espectadores. 
Essas estatísticas já seriam dignas de apreciação, antes 

Wesley Telles e 
Bruna Dornellas

- WB Produções -

Idealizadores e 
Diretores de Produção
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mesmo de citar alguns artistas de reconhecimento 
que participaram dessa conquista. Nomes como Bibi 
Ferreira, Marco Nanini, Glória Menezes, Tarcísio 
Meira, Marieta Severo, Maria Bethânia, Denise Fraga, 
Lilia Cabral, Antônio Fagundes, Paulo Gustavo entre 
tantos outros compuseram o elenco dos trabalhos 
dessa produtora capixaba que começava a conquistar 
destaque, reconhecimento e prestígio entre os artistas e 
as empresas nacionais desse segmento. 

 Em 2016, uma outra honrosa conquista: novos ares 
de experiência possibilitaram a idealização de “O vento 
vai levando tudo embora” - obra escrita e dirigida por 
Regiana Antonini – que lançou a WB como produtora 
nacional de teatro ao circular com o espetáculo por 
várias regiões do Brasil. 

 Em 2017, viabilizou, também por todo o país, a 
comédia “Deu a louca na Branca”, escrita por Cacau 
Higyno e protagonizada pela humorista Cacau Protásio. 

Atualmente, a WB está à frente da produção 
nacional da comédia “O último capítulo”, 
estrelada por Mariana Xavier e por Paulo 
Mathias Jr e ainda prepara-se para a estreia 
de ”Através da Iris”, dramaturgia biográfica 
sobre a fashionista nova-iorquina Iris Apfel 
que será interpretada pela grandiosa atriz 
brasileira Nathália Timberg.
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 Formado em Arquitetura & Urbanismo pela Universidade Mackenzie 
(2000), Paulo iniciou sua carreira ainda durante sua graduação, já 
atuando em projetos Residenciais, Comerciais e Corporativos, principal 
atividade de seu escritório, reforçada nos últimos anos com crescente e 
exitosa carreira na Cenografia Teatral.

 Sua principal característica é a constante busca da superação 
das expectativas de seus clientes, aliando sempre a criatividade à 
funcionalidade e à viabilidade em todos os seus projetos.

Projetos de cenografia:

•	SE EU FOSSE VOCÊ – O MUSICAL
•	JESUS CRISTO SUPERSTAR
•	A FAMÍLIA ADDAMS. THE ADDAMS FAMILY
•	EVITA
•	O REI E EU. THE KING AND I 
•	WEST SIDE STORY

Paulo Correa
Cenógrafo
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 Iniciou seus estudos musicais aos sete anos, em um projeto musical do SESI-
ES. Foi aluno dos professores Carmelita Reis (RJ), Edson Queiroz de Andrade 
(MG), e na classe do Profº Hariton Nathanailidis graduou-se Bacharel em 
Música - Habilitação em Violino. Foi professor de violino da Faculdade de 
Música do ES de 2001 a 2008. É Maestro titular e diretor artístico da Orquestra 
de Câmara Camerata SESI-ES e Coro do SESI-ES. Foi o fundador e regente 
da orquestra camerata jovem da Faculdade de Música do ES, com a qual 
realizou diversas apresentações pelo Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. 
É regente e coordenador dos coros e orquestra da IEBV. Desde setembro de 
2008 é aluno de regência do renomado Maestro Isaac Karabtchevsky, tendo 
sido orientado em Olinda-PE e Riva-Itália. 

 Atuou diante das seguintes orquestras: World Youth Orchestra, Orquestra 
Sinfônica Nacional do Paraguay, Orquestra Sinfônica de Recife, Orquestra Sinfônica 
de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Junge Philharmonie Salzburg, 
Orquestra de Câmara Instituto Preservate, Orquestra Sinfonica de Sergipe, 
Orquestra Camerata Jovem da Fames, Orquestra de Câmara do ES, Orquestra de 
Câmara do SESIMINAS - MG, Orquestra Filarmonica do ES e Orquestra Bachiana 
Filarmônica - SP, esta última em concerto na Sala São Paulo. 

 Exerce a função de coordenador da Fundação Bachiana SP (Maestro João 
Carlos Martins) no Espírito Santo, realizando o trabalho de formação da 
orquestra de câmara de Cariacica.

Leonardo David
Diretor Musical
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 É um ator, apresentador e cantor brasileiro. Foi modelo 

fora do Brasil, durante cerca de sete anos. Ao regressar ao 

seu país natal, trabalhou para a TV na Rede Bandeirantes no 

programa (Brasil Verdade). 

 Mais tarde foi apresentador do extinto programa O Preço 

Certo, na Rede Record. Eleito três vezes (1997, 1998, 2001) 

um dos homens mais bonitos do Brasil.

Juan Alba
Ator Convidado
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Ícaro Silva
Ator Convidado

 Começou a ler e escrever aos quatro anos, com seis começou 

a escrever livros e aos oito anos com ajuda de uma editora 

lançou um livro. Com o livro muitas mídias o procuraram para 

entrevistas, após isso começou a fazer encenação, e assim 

começou sua carreira de ator.  

 Iniciou com cursos amadores pois não tinha condições para 

bancar um curso caro, se cadastrou na Globo, fez oficinas 

e começou a trabalhar em novelas como Meu Pé de Laranja 

Lima (1998) (Band), Vidas Cruzadas (Rede Record), Pequena 

Travessa(SBT), Malhação (Rede Globo).
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 Simone Gutierrez, natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 
além de atriz, é bailarina, cantora e coreógrafa, com formação em 
balé clássico, jazz e sapateado. Especializou-se no Institute Open 
Jar Productions e no Broadway Dance Center, em Nova York.
 
Ficou conhecida do público em 2009, ao protagonizar Tracy, no 
musical “Hairspray”, adaptado e dirigido por Miguel Falabella. 
Devido ao sucesso nos palcos, ingressou na televisão, em uma 
participação especial em “Malhação”, como Maria João, mãe de 
Domingas e Felipa. No mesmo ano foi chamada para fazer parte 
do humorístico “Zorra Total” e, em 2010, deu vida a Lurdinha, 
uma secretária que nunca falava, na novela “Passione”, de Sílvio de 
Abreu, ganhando grande repercussão.
 
Seus últimos trabalhos foram a novela “Alto Astral” (2014), das 19h, 
na TV Globo e o musical “Antes tarde do que nunca”, em 2015, ao 
lado de Miguel Falabella. Em breve, ela estará de volta aos palcos, 
mostrando seu talento como atriz e cantora, no espetáculo “Uma 
Luz Cor de Luar”.

Simone Gutierrez
Atriz convidada
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 Ao longo da sua carreira musical, Mariana Coelho conquistou 

os corações dos amantes da música de todas as camadas sociais. 

Ficou nacionalmente conhecida por sua participação no The Voice 

Brasil 2017. 

 Após o sucesso no reality musical e vem se apresentando numa 

variedade de locais, fazendo dezenas de shows e, ao mesmo tempo, 

gravando novas músicas, Mariana Coelho ganhou a admiração e o 

carinho de inúmeros fãs.

Mariana Coelho
Cantora convidada
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Patrocínio Cultural
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 Investir em Cultura é sempre uma ótima ideia! Além de 

contribuir com o crescimento e disseminação da cultura 

nacional, ao investir em Marketing Cultural sua empresa 

também garantirá:

•	Valorização do teatro brasileiro e seus artistas

•	Simpatia e Irreverência para sua marca

•	Originalidade e exclusividade

•	Múltiplas possibilidades de ações promocionais

•	Patrocínio de natureza cultural

•	Incentivo Fiscal 

•	Posicionamento de mercado

•	Responsabilidade Social
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A Lei Rouanet

 A Lei Federal de Incentivo a Cultura, nº. 8.313 
surgiu em 1991 e é mais conhecida como Lei Rouanet, 
ela permite que empresas tributadas no lucro real 
disponibilize parte do seu imposto de renda para 
projetos culturais aprovados na lei. Atualmente os 
projetos podem ser enquadrados no artigo 18 ou 26 
e são estes artigos que determinam a isenção fiscal a 
que o patrocinador tem direito.

 Essa iniciativa visa canalizar recursos para 
o desenvolvimento do setor cultural, com as 
finalidades de estimular a produção, a distribuição 
e o acesso aos produtos culturais (CDs, DVDs, 
espetáculos musicais, teatrais, de dança, filmes e 
outras  produções na área Audiovisual, exposições, 
livros nas áreas de Ciências Humanas, Artes, jornais, 
revistas, cursos e oficinas na área cultural, etc.); 
e proteger e conservar o patrimônio histórico e 
artístico; estimular a difusão da cultura brasileira e a 
diversidade regional e étnico-cultural, entre outras. 

 O grande destaque da Lei Rouanet é a 
política de incentivos fiscais que possibilita 
as empresas (pessoas jurídicas) e cidadãos 
(pessoa física) aplicarem uma parte do 
IR (imposto de renda) devido em ações 
culturais. Com base no lucro real,  empresas 
podem investir como patrocínio, até 4% 
sobre o Imposto de Renda devido a cada 
ano fiscal, e a pessoa física pode investir até 
6%, em projetos aprovados pelo Ministério 
da Cultura. O patrocínio pode ser total ou 
parcial, no caso de existir cotas. Quando 
existe um único patrocinador, este pode 
assinar o evento.  Assim que o patrocinador 
faz o depósito na conta do projeto, é 
entregue a ele um recibo no valor do 
patrocínio. Esse recibo pode ser abatido 
diretamente no imposto devido quando for 
efetuado o pagamento do IR.
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 O investimento total do projeto é de 
R$1.905.000,00 (Hum milhão novecentos e 
cinco mil reais).

O projeto está aprovado na Lei Rouanet de 
Incentivo à Cultura (art.18).

NOME DO PROJETO
SONHO DE NATAL

PRONAC: 181711

COTA MASTER APRESENTA
R$ 1.905.000,00

COTA PATROCINIO
R$ 950.000,00

COTA APOIO CULTURAL
R$ 500.000,00

Investimento
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Cota Única 
Master Apresenta

•	Presença privilegiada da marca do patrocinador como “Apresenta” em todas as 

peças publicitárias e material gráfico do evento (impressos e digitais);

•	Citação do nome do patrocinador em todas as apresentações como “Apresenta”;

•	Apresentação de vídeo do patrocinador antes e cada apresentação;

•	Possibilidade de ações de marketing pelo patrocinador (a ser aprovado junto a 

produção);

•	Banner exclusivo do patrocinador; 

•	Espaço para sinalização do patrocinador dentro do Parque Pedra da Cebola;

•	Menção do patrocínio em todos os releases enviados à imprensa e nas entrevistas (sempre 

que possível);

•	Marca na fachada do parque e espaços internos (backdrops, banners).

Valor da cota: R$ 1.905.000,00
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Cotas Patrocínio

•	Marca da empresa como “Patrocinador” em todas as peças publicitárias e material 

gráfico do evento (impressos e digitais);

•	Citação do nome do patrocinador em todas as apresentações como “Patrocinador”;

•	Possibilidades de ações de marketing pelo patrocinador;

•	Apresentação de vídeo do patrocinador antes de cada apresentação;

•	Marca no backdrop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

Valor das cotas: R$950.000,00
(Até 2 Patrocinadores)



46

Cotas Apoio

•	Presença compartilhada da marca da empresa em todas as peças publicitárias e 

material gráfico do evento (impressos e digitais);

•	Citação do nome do apoiador em todas as apresentações como “Apoiador”;

•	Marca no backdrop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

Valor das cotas: R$500.000,00
(Até 4 Apoiadores)
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Contrapartida 
de Marketing

•	Titulação “APRESENTA”, “PATROCÍNIO” ou “APOIO” conforme opção da empresa 

em todo plano de comunicação;

•	100% de renúncia fiscal através da Lei Rouanet Art. 18 (Lei Federal de Incentivo à Cultura);

•	Cota de convites para todas as apresentações dos espetáculos;

•	Espaço exclusivo para ações promocionais ou sinalizações a todo público do evento;

•	Exibição de filme publicitário (até 01 minuto) antes de cada apresentação (produção 

do vídeo de responsabilidade do patrocinador);

•	Utilização das imagens dos espetáculos para divulgação institucional da empresa;

•	Citação do patrocinador (menção) em todas as redes sociais do projeto;

•	Associação da marca da empresa a um projeto cultural de excelência.
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Plano de Mídia

Anúncios impressos
•	Formato 1 página  Jornal A Tribuna - 05 unidades
•	Formato ½ Jornal O METRO - 05 unidades
•	Formato ½ Jornal A GAZETA - 05 unidades

Rádio
•	Spot de 30 segundos em duas das principais rádios da Grande Vitória (100 inserções em cada rádio durante 15 dias) 

TV
•	VT na TV Gazeta de 30 Segundos

Redes Sociais
•	Impulsionamentos em redes sociais (Facebook e Instagram)

Telas
•	Mídia digital Indoor (02 semanas de veiculação) 
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OOH
•	20 unidades Busdoor por 2 QUINZENAS;
•	Led Light (02 unidades durante 30 dias)
•	Front Light (02 unidades durante 30 dias)
•	20 Outdoors durante 01 Bi-semana (15 dias)

Relacionamento/Mailing
•	Assessoria de imprensa; 
•	Newsletter eletrônico; 
•	02 banners eletrônicos;

Impressos
•	50 cartazes; 
•	20.000 filipetas.

Observações:
•	A WB Produções está aberta a sugestões por parte do Departamento de Marketing da empresa 

sobre quaisquer outras propostas/ações para suas marcas, produtos ou serviços;
•	Todas as ações aqui descritas serão acordadas entre a produção e o patrocinador;
•	O plano de mídia detalhado do projeto será submetido ao patrocinador antes da execução.
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Redes Sociais
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Impressos



Contatos

Wesley Telles
wesley@wbproducoes.com | (27) 99619-7611

Bruna Dornellas
bruna@wbproducoes.com | (27) 98152-1461

wbproducoes.com
facebook.com/producoeswb
instagram.com/wb_producoes

Av. Nossa Senhora da Penha, 250, Ed Caravelle, Sala 403
Santa Helena, Vitoria/ES 

(27) 3029-2765 | (27) 99781-6230 - WhatsApp


