
E V O L U I R  É  I N E V I T Á V E L



...as cadeias produtivas, que anteriormente 
garantiam a estabilidade econômica de regiões 
inteiras perdem significância, enquanto outras 
se destacam com a criação de novos modelos 
socioeconômicos e novas tecnologias aplicadas.

Uma nova janela de oportunidades se abre para 
a transformação cultural, social, econômica e 
tecnológica na história da humanidade.

É preciso modificar o modelo mental baseado em 
obras para pensarmos em produtos e mercado.

Assim, em 2020 a Inteligência Multiconstrutiva 
norteou fóruns da construção país afora e, 
contando com participações internacionais, uniu 
milhares de seguidores nas redes sociais, publicou 
um livro digital sobre o Offsite e já é faculdade 
ministrando curso superior no Brasil inteiro.
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E VO L U I R  É  I N E V I TÁV E L

A Inteligência Multiconstrutiva já 
está mudando o cenário de todos 
os setores da construção civil.



INTELIGÊNCIA 
MULTICONSTRUTIVA
As habilidades humanas estão sendo incorporadas 

por máquinas inteligentes através das novas 

tecnologias digitais. Profissões tradicionais estão 

sendo extintas em grande velocidade. 

Essa nova revolução implicará em grandes 

transformações no modo produtivo da construcão 

civil. Assim, incorporar os avanços de diversas 

áreas do conhecimento permitirá novas sinapses 

que promoverá novas interações de conceitos 

materiais e técnicos e, seguramente, criar um 

novo contexto. 

O uso das novas tecnologias em equipamentos, 

materiais e técnicas construtivas modernas 

permitirá industrializar o processo construtivo 

trazendo mais controle e qualidade possibilitando 

a criação de construções mais leves, sustentáveis e 

duráveis. Isso reduz custos, melhora a produtividade 

e a eficiência entregando mais qualidade e 

excelência em toda a cadeia produtiva.

A Inteligência Multiconstrutiva é um movimento 

que nasce no Brasil e que responde aos anseios 

de transformação da engenharia e arquitetura em 

todos os seus processos. 



UM PROJETO MULTIMÍDIA
Uma série de produtos para desenvolver uma comunicação multidimensional 
dirigida ao marketing de relacionamento para estabelecer a influência desejada. 

LIVRO: Um livro abordando a Inteligência Multiconstrutiva com fotos  e 
ilustrações elaborado à partir de uma  linguagem acessível ao público comum, 
sem perder de vista a profundidade e singularidade do trabalho documental.

Acabamento luxuoso, em formato 27x26 cm, com 120 páginas.
DEFICIENTES AUDITIVOS - Versão GRATUITA no Hot Site
DEFICIENTES VISUAIS - Versão GRATUITA em AUDIOLIVRO

DOCUMENTÁRIO: Um trabalho em vídeo que irá entre laçar os vários aspectos 
da cadeia produtiva da construção civil. Encontros e entrevistas com 
personalidades do meio, além  de arquitetos, engenheiros, pesquisadores das 

indústrias da construção civil e os avanços tecnológicos empregados no setor 
e o que está por vir.

Versão: Português (legendas em inglês) e Libras

HOT SITE DO PROJETO:  A página web servirá como um painel completo de 
informações sobre o projeto e seus apoiadores, que permitirá não apenas 
a disponibilização dos produtos em vídeo, mas também imagens,  textos, 
entre outros.

REDES SOCIAIS: O conteúdo gerado durante o projeto dará volume para os 
trabalhos dirigidos às redes sociais. Ações adequadas para atrair a atenção 
e posicionar o autor como influencer. Um intenso e contínuo trabalho de 
compartilhamento e interação.



LIVRO DE ARTE
Logotipo na quarta capa da tiragem integral 

Logotipo e texto na lâmina de patrocínio da tiragem integral

Logotipo e texto na quarta capa  da tiragem exclusiva

HOT SITE 
Assinatura de Patrocínio e um botão  exclusivo do 
Patrocinador no Menu Principal. Todos os conteúdos 
produzidos durante e após a produção. Ex: Making of, 
Depoimentos, Entrevistas, Fotos, etc. 

DOCUMENTÁRIO 
• Vinheta com a Logomarca na abertura e 

encerramento do vídeo.

• No DVD, um botão exclusivo do Patrocinador no 
Menu principal

• Logotipo na quarta capa  da tiragem integral 

• Logotipo e texto na lâmina de patrocínio da 
tiragem integral

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
PALESTRAS dos autores para escolas públicas, com 
inserção da marca nos Banners externos ao auditório e 
Totens no palco ao lado dos palestrantes. Bem como, 
em todo o material de divulgação, flyers etc.

O patrocinador poderá utilizar o espaço para divulgar 
a marca ou produto durante os eventos.

REDES SOCIAIS
Assinatura nas publicações, chamadas, Post’s e 
divulgação do Projeto, com no mínimo 3 segundos  
da logomarca do Patrocinador em todas as mídias 
sociais.

PARTICIPAÇÃO DA MARCA



VALOR 100% INCENTIVADO

O projeto está aprovado na Lei Federal de Incentivo a 
Cultura, relacionado ao artigo 18, o que permitirá 100% 
de isenção fiscal do recurso investido.

LIVRO

R$ 430.000,00
Pronac 210003

VÍDEO DOCUMENTÁRIO

R$ 580.000,00
Pronac 205147

CONTRAPARTIDA EM PRODUTOS
1.200 Exemplares do Livro

1.200 DVDs

Livro com Sobrecapa exclusiva na tiragem do Patrocinador

Obs: O valor do Patrocínio poderá ser dividido em Cotas 
e utilizado em dois exercícios, 2021 e 2022. A Lei Federal 
de Incentivo n. 8.313 permite que empresas baseadas em 
Lucro Real possam ser patrocinadoras, respeitando o limite 
de até 4% do Imposto de Renda devido.



O  ITIE - Instituto de Tecnologias de Industria lização das Edificações é uma instituição 
de ciência, tecnologia e inovação (ICT) privada, sem fins econômicos, de utilidade pública e que promove 

através de suas ações o aumento da produtividade e a eficiência nos processos 
produtivos na construção civil.

Fundado em 2013 por profissionais de engenharia e arquitetura, comprometidos com 
a transformação tecno lógica deste setor, promove a cooperação tecnológica e a integração das cadeias 

produtivas formando e atualizando profissionais  do setor por ver a educação como a principal 
ferramenta de transformação da sociedade. 

Os programas tecnológicos desenvolvidos pelo ITIE são de aplicação imediata, 
gerando aperfeiçoamento contínuo e acelerado de todos os envolvidos!

Com 29 anos de experiência na área de tecnologia, 

com especial interesse nos Sistemas Construtivos 

Wood Framing, Light Steel Framing, Cross Laminated 

Timber, em processos de produção industrial de 

Edificações Modulares. É Engenheiro Civil e Mestre em 

Desen volvimento de Projetos de Inovação e Produto 

pela Universidad Europea del Atlántico entre outras 

especializações. Coordena as Oficinas Escola e o OFFSITE 

LAB, onde desenvolve protótipos, produtos e soluções. 

É curador da EXPO Construção Offsite e do Fórum da 

Construção Offsite, maior evento nacional de construção 

industrializada. É diretor geral do ITIE - Instituto de 

Tecnologias de Industrialização das Edificações e 

idealizador da Inteligência Multiconstrutiva – I=MC².

ANTONIO GILBERTO FREITAS FILHO 
AUTOR



A Dialeto é uma produtora de documentários 

multimídia com mais de vinte anos de atuação 

e uma centena de projetos criados para seduzir 

o público comum, sem perder de vista seu 

compromisso documental. 

Realiza projetos que associam beleza e literatura, 

vídeo-documentários coproduzidos com os 

principais canais de cultura do mundo e registros 

fonográficos transfomados em verdadeiros 

documentos para a sociedade. 

Uma estrutura especializada em trabalhar com 

Leis de Incentivo e que conta com grandes 

marcas mundiais em seu currículo de patrocínios 

e parcerias.

Em um mundo que se redesenha a cada segundo, 

a Dialeto acredita que a memória e a identidade 

cultural são os grandes faróis que iluminam o 

nosso futuro.

wwww.dialeto.com


