
 

 

 

 

 

 

 

 



Indaiatuba, 15 de Janeiro de 2020. 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Apresentamos a esta conceituada empresa, Proposta de Patrocínio através da 

Lei Federal de Incentivo a Cultura, ao projeto “Derico Music Truck”, aprovado 

pelo Ministério da Cultura, no Artigo 18 da Lei 8.313/91 e apto a captar 

recursos para seu desenvolvimento. 

 

A referida Lei permite que empresas tributadas pelo lucro real utilizem a 

renúncia fiscal para efetuar o incentivo, podendo destinar até 4% do Imposto de 

Renda devido, com abatimento de 100% dos valores efetivamente aportados, 

sem haver concorrência com outras leis de incentivo. 

 

Em anexo a esta proposta, encaminho cópia do Diário Oficial da União, 

referente à aprovação do projeto. 

 

À disposição, 

 

 

DERICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

PROPONENTE 

 

 

 

 



 

 

O Projeto 

 

 

“Derico Music Truck”, tem como proposta a itinerância de concertos e 

espetáculos de Música Instrumental em 30 municípios brasileiros, inicialmente 

no estado de São Paulo e estendendo-se a outros estados do país de acordo 

com a logística e dotação, tendo como elenco principal os músicos e irmãos 

Sérgio e Derico Sciotti, acompanhados de músicos convidados locais onde 

acontecerão os espetáculos, incentivando músicos locais a expressarem sua 

arte nas comunidades em que estão inseridos, compartilhando experiências 

com músicos profissionais, de grande experiência no cenário musical nacional 

e fortalecendo o intercâmbio cultural, assim como o fomento à formação de 

plateias. 

 

 

 

 



 

 

“Derico Music Truck”, sustenta-se em uma base que busca 

fomentar as diversas possibilidades ofertadas pela Música 

Instrumental: 

 

Cultural: Permite o contato do espectador com a música 

instrumental de qualidade, produzida por diversos compositores do 

Brasil e Exterior, que transitam do popular ao erudito; 

Turístico: Potencializar o turismo cultural dos municípios contemplados pelo 

Projeto através da veiculação dos espetáculos em mídias sociais/digitais do 

Proponente, assim como vislumbrar potencial veiculação do Projeto em canal 

de TV a cabo em momento futuro; 

Social: Possibilitar o acesso livre e irrestrito a todas as atividades do projeto, 

criando mecanismos que incentivem o espectador à apreciação da música 

instrumental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O TRUCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL – DERICO SCIOTTI 

De formação erudita, DERICO SCIOTTI obteve grande repercussão nacional a 

partir de 1974, quando ganhou vários concursos nacionais e internacionais 

para jovens instrumentistas, o que possibilitou sua participação em diversos 

recitais e concertos pelo Brasil. Nesta época, com 14 anos, foi “spala” (primeiro 

flautista) da Orquestra Jovem Municipal de São Paulo e participou do Festival 

de Inverno de Campos do Jordão em 1980, onde se apresentou regido pelo 

maestro Eleazar de Carvalho.  

 

DERICO SCIOTTI foi contratado da Rede Globo de Televisão onde atuou junto 

com O Quarteto no Programa do Jô durante 17 anos. Além de ser músico 

exclusivo Yamaha, DERICO SCIOTTI ministra palestras e “workshops” sobre 

instrumentos musicais (flauta e saxofone) e a profissionalização e mercado de 

trabalho para o músico brasileiro, tendo se apresentado na Berklee School of 

Music em Boston e em várias universidades pelo Brasil. Possui uma produtora, 

a Derico Produções, que atua no ramo de eventos corporativos e licenciamento 

de marca. 

 

Em 1990, DERICO SCIOTTI é convidado a participar das gravações do 

programa Jô Soares Onze e Meia do SBT Canal 4 São Paulo como saxofonista 

e flautista do Quinteto Onze e Meia. Este trabalho possibilitou a DERICO 

SCIOTTI tocar com músicos como ChickCorea, George Benson, Billy Cobham, 

Stacey Kent, Ian Anderson, Ray Coniff, Randy Crawford, Cláudio Roditi, 

Roberto Carlos, Gilberto Gil, Raul de Souza, Pepeu Gomes, Ed Motta, 

Pedrinho Máttar, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Lenine. Porém hoje, além 

de músico, atua também como “Assessor para Assuntos Aleatórios”, 

participando e ajudando Jô Soares nas mais diversas e inusitadas situações 

criadas dentro do programa. 

 

 

 

 

 



VANTAGENS DA EMPRESA  

A renúncia fiscal viabiliza benefícios fiscais 

para investidores que apoiarem projetos 

culturais na forma de patrocínio ou doação de 

recursos financeiros na forma da Lei Federal 

de Incentivo a Cultura. Empresas e pessoas 

físicas aproveitam a isenção em até 100% no 

Imposto de Renda e investem em projetos 

culturais vinculados à Lei. Além da isenção 

fiscal, elas investem também em sua marca e 

sua responsabilidade social e institucional. 

Limites de Investimento: 

Pessoa Jurídica: até 4% do Imposto de Renda devido; 

Pessoa Física: até 6% do Imposto de Renda devido. 

 

RETORNOS AO PATROCINADOR: 

 Benefício dos incentivos fiscais; 

 Inserção da logomarca do patrocinador em todos os materiais de 

divulgação do Grupo; 

 Menção em press releases e demais ações de assessoria de imprensa 

do Projeto; 

 Mídia espontânea gerada pelo projeto nos âmbitos Regional, Estadual e 

Federal; 

 Ações de marketing voltadas a seu público alvo 

 Concertos e Eventos com menções e convites aos Patrocinadores; 

 

 

 



FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO DA EMPRESA PATROCINADORA: 

• Camisetas Institucionais do Projeto; 

• Fôlders; 

• Banners; 

• Cartazes; 

• Outdoor 

• Bonés; 

• Plotagem de Palco.  

 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS DE MERCADO AO PATROCINADOR: 

 Posicionamento da marca a custo zero junto a um potencial mercado 

consumidor de seus produtos e 

serviços; 

 Aumento do share of mind, junto à 

área de abrangência direta e indireta 

das ações de Marketing do Projeto; 

 Valorização da Cultura como 

qualidade de vida;  

 Preservação e disseminação da 

Cultura como ferramenta de 

Educação e Inclusão Social; 

 

 

 

 

 



COTAS DE PATROCÍNIO 

INVESTIMENTO RETORNO PUBLICITÁRIO 

R$ 196.813,06 

Disponibilidade: 05 Cotas 

Categoria: Apoio Cultural 

 Impressão Gráfica do nome da Empresa 

como Apoio Cultural nos materiais de 

divulgação; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocinadora através do sistema de 

sonorização dos eventos do projeto. 

 Inserção do nome da empresa como Apoio 

Cultural no site do Projeto. 

R$ 246.016,25 

Disponibilidade: 04 Cotas 

Categoria: Apoio Cultural 

 Impressão Gráfica da logomarca da 

Empresa como Apoio Cultural nos materiais 

de divulgação; 

 Citação do nome da Empresa como Apoio 

Cultural através do sistema de sonorização 

dos eventos do projeto. 

 Inserção do nome da empresa como Apoio 

Cultural no site do Projeto; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocinadora do evento em Releases de 

matérias de imprensa; 

R$ 328.021,67 

Disponibilidade: 03 Cotas 

Categoria Patrocínio Cultural 

 Impressão Gráfica da logomarca da 

Empresa como Patrocínio Cultural nos 

materiais de divulgação; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocínio Cultural através do sistema de 

sonorização dos eventos do projeto. 

 Inserção do nome da empresa como 

Patrocínio Cultural no site do Projeto; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocinadora do evento em Releases de 

matérias de imprensa; 

 Confecção de Banner do Projeto com a 

marca da Empresa como Patrocinadora. 

 Logomarca da Empresa nas camisetas de 

ensaios e produção; 

 

 



 

 

 

R$ 492.0321,65 

Disponibilidade de 02 Cotas 

 

 

 

 Impressão Gráfica da logomarca da 

Empresa como Patrocínio Cultural nos 

materiais de divulgação; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocínio Cultural através do sistema de 

sonorização dos eventos do projeto. 

 Inserção do nome da empresa como 

Patrocínio Cultural no site do Projeto; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocinadora do evento em Releases de 

matérias de imprensa; 

 Confecção de Banner do Projeto com a 

marca da Empresa como Patrocinadora. 

 Logomarca da Empresa nas camisetas de 

ensaios e produção; 

 Realização de 01 Concerto com o Duo 

Sciotti nas dependências da empresa 

patrocinadora, em um raio de até 200 km 

da cidade sede do Projeto, ou seja, 

Indaiatuba; 

 Plotagem do Palco com a logomarca da 

empresa Patrocinadora. 

 

 

R$ 984.063,29 

Disponibilidade de 01 Cota 

Exclusividade 

 

 Impressão Gráfica da logomarca da 

Empresa como Patrocínio Cultural nos 

materiais de divulgação, como “EMPRESA 

APRESENTA: DERICO MUSIC TRUCK” 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocínio Cultural através do sistema de 

sonorização dos eventos do projeto. 

 Inserção do nome da empresa como 

Patrocínio Cultural no site do Projeto; 

 Citação do nome da Empresa como 

Patrocinadora do evento em Releases de 

matérias de imprensa; 

 Confecção de Banner do Projeto com a 

marca da Empresa como Patrocinadora. 

 Logomarca da Empresa nas camisetas de 

ensaios e produção; 

 Realização de 02 Concertos com o Duo 



Sciotti nas dependências da empresa 

patrocinadora, em um raio de até 400 km 

da cidade sede do Projeto, ou seja, 

Indaiatuba; 

 Plotagem do Palco com a logomarca da 

empresa Patrocinadora; 

 Plotagem do Baú do caminhão “Derico 

Music Truck” como EMPRESA 

APRESENTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONTE: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ex-musico-de-jo-soares-investe-r-

300-mil-e-ganha-reality-na-globo-loucura-29179 

 

 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ex-musico-de-jo-soares-investe-r-300-mil-e-ganha-reality-na-globo-loucura-29179
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ex-musico-de-jo-soares-investe-r-300-mil-e-ganha-reality-na-globo-loucura-29179


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


