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SÃO PAULO 
COMPANHIA  
DE DANÇA
Criada em janeiro de 2008, a São Paulo  
Companhia de Dança é um corpo artístico  
da Secretaria de Cultura e Economia  
Criativa do Governo do Estado de São 
Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança 
e dirigida por Inês Bogéa.

A Companhia é uma referência mundial 
na área com 33 prêmios nacionais e inter-
nacionais em 12 anos de vida.

A São Paulo é uma Companhia de reper-
tório, ou seja, realiza montagens de exce-
lência artística, que incluem trabalhos dos 
séculos XIX, XX e XXI de grandes peças 
clássicas e modernas a obras contemporâ-
neas, especialmente criadas por coreógrafos 
nacionais e internacionais.



Mais de  

750 mil
espectadores 
em 18 países

Mais de 

1 mil
espetáculo  
realizados

Mais de 

140
cidades visitadas 

pelo mundo

Somente em 2020 foram  
realizados cerca de 70 ações  
exclusivamente online com 

mais de 110 mil visualizações



RECONHECIMENTO DE  
CRÍTICA E PÚBLICO

A SPCD foi premiada mais de 30 vezes 
no Brasil e no exterior, tendo sido a  

primeira companhia brasileira a receber, 
na França, o Grand Prix de La Critique 

(2018/2019).
RESPONSABILIDADE  
CULTURAL E SOCIAL

A missão da SPCD é levar a arte da dança 
a todos os públicos e isso se traduz, para 
além dos espetáculos, nas mais de 600 

ações educativas e de difusão da  
memória já realizadas.

FOCO EM  
INOVAÇÃO

O alcance das ações da 
SPCD se amplia no digital. 
Somente em 2020 foram  

realizadas cerca de 70 ações 
exclusivamente online com 

mais de 110 mil visulaizações.



ESPETÁCULOS  
GRATUITOS

Comprometida com a formação 
de plateias, a SPCD se apresenta 
regularmente para estudantes e 
pessoas da terceira idade em  

espetáculos gratuitos que contam 
com mediação sobre o processo  

de criação e montagem das 
obras da Companhia.

OFICINAS  
DE DANÇA

As oficinas apresentam o dia a dia 
de uma companhia profissional a 
jovens estudantes de dança por 
meio de aulas gratuitas de balé 

clássico e do repertório da SPCD 
ministradas em São Paulo, no  

interior do Estado e em demais 
cidades do Brasil.PALESTRAS  

DE DANÇA

Focado na multiplicação de  
conhecimento, este programa 

gratuito visa preparar educadores 
para trabalhar diferentes  

aspectos da dança dentro de 
sala de aula a partir de uma  

série de palestras ministradas 
por Inês Bogéa.



MEU AMIGO BAILARINO

Este programa leva a dança da  
SPCD para além do teatro, com  

apresentações gratuitas em hospitais, 
casas de repouso, abrigos, creches, 
instituições de assistência a pessoas 

com deficiência, dentre outras entidades.

BRINCAR E DANÇAR

Em cada episódio desta websérie  
distribuída gratuitamente nas redes sociais,  
os bailarinos da SPCD ensinam crianças e 
seus familiares a construírem brinquedos  
e experimentarem o movimento e a dança  

de forma lúdica e divertida.



PROJETOS
Para a manutenção dessa que é uma 
das maiores e mais importantes compa-
nhias de dança do Brasil, a Associação  
Pró Dança possui projetos de cunho 
artístico e socioeducativos, que são 
aprovados nas Leis de Incentivo à  
Cultura, podendo ser apoiados por 
meio de destinação de imposto.



PROMAC
Quem pode investir?

Pessoas físicas ou jurídicas que pagam ISS e/ou IPTU à 
Prefeitura Municipal de São Paulo e queiram destinar parte 
do imposto para o projeto cultural aprovado.

Nome do projeto:

Ações Socioeducativas da São Paulo Companhia de Dança

Selo de renúncia fiscal: 100%

Valor total: R$ 599.999,40

O projeto aprovado engloba as ações educativas da São  
Paulo Companhia de Dança que consistem em:

• Tutoria a um grupo de dança não profissional proveniente 
de projeto social;

• Ensaios abertos para alunos da rede pública de ensino;

• Criação de série audiovisual em animação voltada ao pú-
blico infantil, visando introduzir crianças e jovens ao universo 
da dança.



PROAC
Quem pode investir?

Pessoas jurídicas contribuintes do ICMS no 
Estado de São Paulo podem abater 100% 
do valor incentivado até o limite de 3% do 
ICMS devido. É necessário apenas um cre-
denciamento no site da SEFAZ (Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo).

Nome do projeto:

Ações Socioeducativas da São Paulo 
Companhia de Dança

Código: 30542

Valor total: R$ 447.590

O projeto aprovado que engloba ações 
educativas da São Paulo Companhia de 
Dança:

• Tutoria a um grupo de dança não 
profissional proveniente de projeto 
social;

• Ensaios abertos para alunos da 
rede pública de ensino;

• Criação de série audiovisual em 
animação voltada ao público in-
fantil, visando introduzir crianças e 
jovens ao universo da dança.



PROAC  
CIRCULAÇÃO
Nome do projeto:

São Paulo Companhia de Dança - 
Circulação

Código: 30542

Valor total: R$ 734.454

Projeto de itinerância que prevê a 
realização de espetáculos de dança 
em 5 cidades do Interior do Estado 
de São Paulo.



LEI FEDERAL 
DE INCENTIVO 
À CULTURA
Antiga Lei Rouanet

Quem pode investir?

Qualquer pessoa física que tenha 
imposto de renda a declarar ou em-
presa tributada pelo lucro real pode 
financiar projetos culturais utilizando 
o mecanismo da Lei de Incentivo 
à Cultura, sendo que as pessoas 
físicas podem direcionar 6% do im-
posto devido e as jurídicas 4%.

Nome do projeto:

São Paulo Companhia de Dança - 
Plano bi-anual 2021-2022

Código: 204081

Valor total: R$ 5.064.531,25

Projeto que visa a manutenção de 
todas as atividades da companhia 
como produção e circulação de 
espetáculos com repertório varia-
do em diversas cidades do país, 
projetos educativos e formativos, 
além da produção de documentá-
rios sobre a dança.



CONTRAPARTIDAS
A São Paulo Companhia de Dança acredita 
na parceria entre empresas, governo e cida-
dãos para fortalecer a cultura de nosso país, 
ampliar o acesso à arte e beneficiar a imagem 
institucional de nossos apoiadores.

Investir na SPCD é associar sua marca à  
nossa personalidade!



Nosso propósito é inspirar as pessoas 
com a beleza e vitalidade da dança.













LINKS DE VÍDEOS
INSTITUCIONAL:

São Paulo Companhia de Dança - Direção Inês Bogéa Dez/2019

Videodança - Mira | Coreografia em 360o Apresentação em outros Teatros 
Metrô de São Paulo

Meu Amigo Bailarino Palestras de Dança

Canteiro de Obras | Documentários Ateliê de Coreógrafos Brasileiros

Educativo, acessibilidade e  
sensibilização de novas platéias

https://www.youtube.com/watch?v=IoujazEHo0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tk6XpC3FDZk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=YhQi2O-h3-Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bZMkWzIZjbQ&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=9B2sQt3chB0
https://www.youtube.com/watch?v=fegTENBkbZ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZBMJ5pA5wR8


OBRIGADO!

@spciadedanca
@saopaulociadedanca
AudiovisualSPCD
@spciadedanca

http://spcd.com.br




