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O valor da beleza

Desenvolver um pensamento multidisciplinar sobre o 

conceito beleza, desde a construção dos padrões até as 

tendências que se apresentam na modernidade liquida. 

Passando pelo olhar da psicanálise, história, antropologia, 

moda, levando finalmente a um olhar técnico sobre quais as 

maneiras adequadas para tratar cada perfil.

Uma abordagem que antes de tudo desenvolva um debate 

sobre os padrões de beleza e os tratamentos adequados a 

cada um. 

Uma série de encontros com grandes especialistas nacionais 

e internacionais, registrados de forma dinâmica para que 

possam ser utilizados de múltiplas maneiras.

Programa de entrevistas: incrementado com apresentações 

técnicas e making off das viagens.

Livro: conteúdo será transformado em publicação impressa e 

uma versão em pdf e áudio livro para deficientes.

Hot Site do Projeto:  A página web que 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: voltado para o conteúdo gerado durante 

o projeto. Fotos, documentos, entrevistas em vídeo e 

referências relevantes sobre o tema. Um intenso e contínuo 

trabalho de compartilhamento e interação.



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 fartamente ilustrado e 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 momentos 
marcantes dos encontros e entrevistas com as personalidades das diversas áreas do 
conhecimento.

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 a 
ação nos meios de intesse. 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$ 000.000,00
Pronac 000000

VÍDEO DOCUMENTÁRIO

R$ 000.000,00
Pronac 000000

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.



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


