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Quem Somos

A Parlare Marketing Cultural é uma empresa de Consultoria especializada no acompanhamento e execução de políticas de
patrocínio social, cultural e esportiva para as empresas, avaliando as possibilidades de utilização de leis de incentivo à
Cultura e ao Esporte, delineando as mais adequadas formas de investimento para seus clientes.
Atua também com projetos de Lei Rouanet com a TV Cultura, além da parceria com proponentes no desenvolvimento de
temas relevantes à sociedade.
Há 10 anos mercado, possuímos a maturidade necessária para agregar valor e dar assistência técnica ao tripé da
comunicação cultural. Focamos em projetos que estejam alinhados com os objetivos e diretrizes do patrocinador/doador;
participamos na confecção de projetos personalizados, na captação de recursos com projetos próprios ou de terceiros e no
apoio à prestação de contas.

Nossa atuação tem como objetivo orientar nossos clientes a utilizar os benefícios fiscais de forma planejada e segura.
Envolve a compreensão das leis na seleção de projetos mais focados, conectando-os às estratégias de desenvolvimento
sustentável, de marketing e comunicação das empresas, levando mais uma ferramenta de comunicação através de ações
criativas voltadas para a cultura e o esporte de nosso país.

Há 10 anos a Contemporânea Paulista desenvolve parcerias no campo da arquitetura e do restauro com eficiência,
inovação, comprometimento e responsabilidade profissional. Somos uma empresa com experiência em projetos de
arquitetura e restauro, e recentemente incorporamos às nossas ações as Gestões de Obra e Projeto Cultural, em
Patrimônio Histórico.
As arquitetas Cristina Machado e Fabiula Domingues associaram-se para pulverizar ações de preservação e
salvaguarda do Patrimônio Histórico Arquitetônico e somar à instituição suas experiências e qualificações técnicas, em
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benefício da memória material e imaterial.
Nossa atuação é colaborativa e de parceria com nossos clientes, envolvidas e focadas no trabalho da defesa arquitetônica,
para tanto o convidamos a fazer parte de nossa história, preservamos o patrimônio para consolidar nossa história.

Nossas empresas uniram forças, com uma intenção. Transformar.

Transformar nossas experiências em ações. Integrar.
Integrar, para surgir ideias, construir e tornar real. Inovar.
Inovar é criar, renovar. Revitalizar espaços para o bem comum. Patrimônio.
Nossas empresas uniram forças, com um único objetivo:
Preservar a Cultura Brasileira.
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Nossas Especialidades
marketing cultural

Tripé da área Cultural

DESENVOLVE
PROJETOS COM LEIS
DE INCENTIVO

•
•
•

Contribuir nas estratégias de desenvolvimento
sustentável e de comunicação das empresas,
gerando resultados positivos para a marca.

Confecção dos Projetos Culturais
Captação
Suporte à prestação de contas de
projetos.

COM QUE INTUITO?
Acompanhamento Execução de Políticas de
Patrocínio Social, Cultural e Esportivo

Executa
•
•
•
•
•
•

Levantamento Técnico
Pesquisas
Análises Estruturais de Projetos
Acompanhamento da Execução
Entrega das Contrapartidas
Prestação de Contas dos Projetos
Culturais

COMO?

Através de Benefícios Fiscais

Nossas Especialidades
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Preservamos o Patrimônio para
consolidar nossa História.

O Foco é o Patrimônio
Arquitetônico, Urbanístico e
Artístico e a disseminação
cultural seja por via
educacional, cultural e
turística.

Desenvolve Projetos
com Lei Rouanet + Leis
de Incentivos
Através de Pesquisas
e tecnologias

avançadas, viabilizamos projetos
sociais e culturais

CONCLUIMOS
Prestamos serviços:
• Consultoria
• Projetos
• Acompanhamento de Obras
• Gerenciamento de Obras

PESQUISAS
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Executamos:
• Levantamento fotográfico
• Levantamento topográfico
• Estudo Preliminar
• Projeto Básico
• Ante Projeto
• Projeto Executivo
• Compatibilização dos Complementares

Personalizamos a Proposta Inicial a partir
dos estudos executados para cada cliente.
APROVADO

Personalizamos o PROJETO a partir da
proposta aprovada pelo cliente.
EXECUTAMOS

TRABALHOS REALIZADOS
marketing cultural

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ATACADÃO - SÃO PAULO | SP

MAPA DE PROJETOS BRASIL
ATACADÃO - SÃO PAULO| SP

PROJETO CINE CULTURA
ATACADÃO - SÃO PAULO | SP

PROJETO PRATO FIRMEZA
ATACADÃO . SÃO PAULO | SP

TRABALHOS REALIZADOS
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REVITALIZAÇÃO DO SUBDISTRITIVO DE LUIS CARLOS
GUARAREMA | SP

MONUMENTO HEROIS DA TRAVESSIA DO
ATLÂNTICO . SÃO PAULO | SP

RECONSTRUÇÃO E RESTAURO da IGREJA SÃO
LUIS DE TOLOSA . SÃO LUIS DO PARAITINGA | SP

Nossas Especialidades
marketing cultural + arquitetura + restauro + cultura

ESPECIALIDADE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
SERVIÇOS OFERECIDOS
1.

Identificação de edifícios históricos ou áreas com potencial para
abrigar equipamentos culturais e econômicos; em conjunto com
a Prefeitura. Estudo de viabilidade.

2.

Restauro das fachadas originais e melhorias das condições dos
imóveis.

3.

Possibilidade de criação de espaços de convivência antes não
existentes; ambientes voltados para as ações culturais como
musicais, teatros, eventos, formaturas etc.

4.

Uso de recursos tecnológicos para potencializar o poder de
atração da cidade e região, gerando o desenvolvimento
econômico e turístico.

5.

Captação dos Recursos junto ao governo e empresas, de
acordo com o enquadramento de cada lei.
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Contato:
Parlare MKT Cultural
Andréa Gebin
andrea@parlare.net.br

EDIFÍCIO PAULISTA OFFICE
Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 288 | Sala 33 | Jd. Palma Travassos - Ribeirão Preto/SP
16. 3236 0016 • 3013 8070 | 16 9 8144 1155.

