Festival Acordes do Amanhã:
Sons que transformam a cidade
Nós temos um elo.
Um elo que ultrapassa
qualquer conhecimento.
Podemos sentir a música
em todo lugar.

O

Festival Acordes do Amanhã configurou-se, desde seu início, como
um espaço de integração e difusão dos trabalhos desenvolvidos por
instituições que trabalham a educação musical como ferramenta de
transformação social de crianças e jovens.

Com a aproximação do evento e, percebendo a necessidade de se criar um
ambiente propício e uma agenda da arte nas cidades que abrigam essas instituições, o Festival se ampliou, conformando-se, então, numa grande manifestação de ocupação com a música.
Deste modo, além da participação de grupos formados nas instituições de
ensino, o Acordes tomou proporções maiores, agregando um grande número
de artistas locais. Para o público, o evento chegou como um convite para se
perceber a música que ecoa na cidade e da cidade.
O Festival Acordes do Amanhã apresenta a música como potência para transitar e transformar diferentes esferas sociais, ocupando e recriando lugares de
uma cidade possível e caminhando pela descentralização do acesso à cultura.
Com toda a programação gratuita, o Festival Acordes do Amanhã teve início às
7h da manhã nos terminais de ônibus de Fortaleza, no dia 27 de abril, se estendendo até o dia 30, onde os shows aconteceram em São Gonçalo do Amarante
e em Guaramiranga.
Além dos municípios citado, Foram contemplados com ações do Festival as
cidade de Aquiraz, Cachoeira Dourada de Goiás, Itapajé, Garruchos, Orós, São
Luiz Gonzaga e Sobral, totalizando 10 cidades atingidas, em 3 estados. Ao todo
foram 127 apresentações e 992 artistas envolvidos, abrangendo um público de
25.860 pessoas.

Sexteto Irmãos Cruz em apresentação em São Gonçalo do Amarante – Foto: Marina Cavalcante

Locais de apresentação
“Eu toco desde bem novinho, estou achando o
Festival lindo”. José Alexandre, de 76 anos, luthier.
Passava pelo Terminal do Siqueira durante
apresentação do Sexteto Irmãos Cruz

Os locais de apresentação do Festival Acordes foram escolhidos de modo
a possibilitar uma grande abrangência de público, numa perspectiva de
democratização do acesso à música.
Desta forma, não bastava serem locais públicos e de livre acesso, como são
teatros, por exemplo, mas para a realização plena dos objetivos do Festival seria
necessária a viabilização de espaços de circulação de pessoas. Tanto com vistas
numa maior abrangência como também, e não menos importante, para que o
conceito de música que transita a cidade fosse materializado.

Por isso, foram realizadas apresentações em terminais de ônibus, praças,
mercados públicos, centros de artesanato, igrejas, escolas públicas e orla
marítima, totalizando 61 locais de apresentação.

Filarmônica Estrelas da Serra se apresenta na Praça do Ferreira - Foto: Marina Cavalcante

Fortalecimento da rede
Trabalhar um evento de forma colaborativa sempre foi um dos objetivos da
organização do Festival Acordes do Amanhã. Tornar isso uma realidade foi possível
pela articulação das intuições que partilham a Plataforma Sinfonia do Amanhã.
A percepção do evento como algo feito a muitas mãos trouxe para o evento
uma série de benefício, entre eles, o desejo de outras instituições de comporem
essa rede de fortalecimento da música que é a Plataforma.

Um dos locais de apresentação em Guaramiranga foi na Linha da Serra - Foto: Marina Cavalcante

Durante as semanas que antecederam o Festival, assim como durante o evento,
foram recebidas diversas propostas de integração, como da Fundação Raimundo
Fagner (que foi convidada para compor a programação do Acordes), da Escola
de Música de Sobral (que organizou o evento no município cede), e outros
contatos posteriores, como da Secretaria de Cultura de Viçosa, que interessouse em realizar o evento também por lá.
A abrangência do Festival e o tamanho que alcançou nesta primeira edição, já
foi o suficiente para demostrar o potencial dos trabalhos desenvolvidos pelas
entidades integrantes da Plataforma, tanto como celeiros de novos músicos,
como como espaços capazes de, a partir da integração, proporcionar um evento
amplo e consistente com foi o Festival Acordes.
Ao todo, 15 instituições participaram do Festival com apresentação de 27
formações musicais, entre sextetos, orquestras, corais, e grupos de câmara.

Escola Moreira da Rocha também recebeu ações do Festival - Foto: Marina Cavalcante

Instituições participantes:
Banda de Garruchos (RS)
Casa de Vovó Dedé (CE)
Coral Canto da Casa (CE)
Escola de Música Chiquita Braga (CE)
Escola de Música de Guaramiranga (CE)
Escola de Música de Itapajé (CE)
Filarmônica Estrelas da Serra (CE)
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (CE)
Instituto Sinfonia do Amanhã (GO)
Orquestra de Sopros de Pindoretama (CE)
Orquestra Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE)
Projeto Acordes Mágicos (CE)
Projeto Música na Escola (RS)
Projeto Tocando a Vida – IAPS (CE)
Tapera das Artes (CE)

Alunos do Coral Canto da Casa comemoram apresentação em Guaramiranga – Foto: Marina Cavalcante

Apoios e patrocínios
Diante da importância da proposta de realização de um evento que formulado para
cumprir uma missão importante no fortalecimento de políticas culturais no âmbito
da música e que atua de forma a promover a circulação de artistas locais.
A Enel Distribuição tem ocupado lugar central na viabilização e apoio a projetos de
relevância para as políticas culturais no Estado. No Festival Acordes do Amanhã,
assumiu papel não só de maior financiadora, mas atuou na articulação institucional
do projeto, fortalecendo o diálogo entre os grupos e possibilitando o alcance de
resultados mais exitosos para o festival e para os projetos que o integraram.
Para a realização do Festival foi essencial a ampliação de parcerias e consolidou-se
apoios que reverberaram significativamente nas ações de divulgação do Festival,
como o patrocínio da Nacional Gás e promoção do Sistema Verdes Mares, que
possibilitou a veiculação de spots de rádio, anúncios de jornal e de TV.

A parceria das prefeituras locais, assim como das secretarias, garantiu a utilização
dos espaços públicos para a realização dos eventos com a disponibilização de
permissões e viabilização de infraestrutura de energia e água.

Hall de entrada o IFCE foi um dos espaços ocupados pelo Festival em Fortaleza – Foto: Marina Cvalcante

Apresentação: Enel Distribuição Ceará, Plataforma Sinfonia do Amanhã, Prefeitura
de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura
Patrocínio: Nacional Gás
Promoção: Sistema Verdes Mares
Realização: Instituto BR Arte e Quitanda das Artes
Produção executiva: Cinco Elementos Produções
Consultoria executiva: Marco Zero Produções
Parceria: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Coordenadoria de Juventude
de Fortaleza, Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Guaramiranga, Prefeitura de São
Gonçalo do Amarantes, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude
do Governo do Estado do Ceará, Rede Cuca, Nativa Live, Instituto Raimundo Vieira
Cunhas e Fundação Beto Studart.

O maestro Arley França regeu a apresentação conjunta no Anfiteatro da Beira Mar - Foto: Marina Cavalcante

Comunicação
A divulgação do Festival Acordes do Amanhã se deu por meio de assessoria
de imprensa, cobertura fotográfica e audiovisual, papelaria (forder de
programação, cartaz, filipeta), cobertura nas redes sociais (facebook e
instagram da Quitanda das Artes, Plataforma Sinfonia do Amanhã e Festival
Acordes do Amanhã), vídeo institucional, presskit (convite em áudio entregue
individualmente para a imprensa e convidados especias), anúncios de jornal,
spots de rádio, VT em canal aberto, banners e backdrops de sinalização,
vinhetas institucionais para cada município e camisas e bolsas para a equipe
de produção.
A assessoria de imprensa foi realizada pela empresa Dégagé, alcançando um
valor de mídia espontânea de R$ 576.377,26, dos quais Jornal: R$ 352.548,60;
Televisão: R$ 141.387,37; Rádio: R$ 19.361,26; e Internet: R$ 63.080,00.
A campanha de divulgação foi realizada em conjunto com as instituições
que compõem a Plataforma Sinfonia do Amanhã, com a participação de
estudantes, tanto para a composição de peças gráficas e vídeos, como nos
convites em áudio enviados nos presskits.

O Festival contou com a promoção do maior sistema de comunicação do
Ceará, o Sistema Verdes Mares, que disponibilizou espaço na rádio Verdes
Mares 810 (R$ 12.450,00), na rádio FM 93 (R$ 16.350,00), na TV Verdes Mares
(R$ 119.302,00), na TV Diário (R$ 33.120,00) e jornal Diário do Nordeste
(37.425,96), ambos canais com amplo alcance em todo o estado, viabilizando
um valor total de R$ 218.647,96 em mídia comercial.
Detalhamento das ações de comunicação e os resultados alcançados segue
anexo a este relatório.

Relatório Quantitativo
QUANTITATIVO DE ARTISTAS

GRUPOS
4 Em Foco - Quarteto de
Madeiras
Banda da Escola de Música
Chiquita Braga
Banda de Garruchos
Banda de Música Juvenil Dona Luiza
Távora - Banda do
Piamarta
Banda Sinfônica da UFC

Nº DE ARTISTAS

GRUPOS PLATAFORMA

4

GRUPOS
CONVIDADOS
1

28

1

33

1

40

1

50

1

Beat N’jazz

2

1

Big Band Norjazz

17

1

Camerata de Cordas da UFC

27

1

Camerata de Violinos Wanderley
Alves
Camerata de Violões do IBLF

11

1

Camerata Wanderley Alves

5

1

Camila Marieta

4

1

Carlinhos Patriolino

2

1

Combo de Blues

3

1

Coral Canto da Casa
Coral IFCE - Espetáculo
Alucinação
Coral Infanto-Juvenil do IBLF
Coral Intergeracional Eu, Tu, Nós,
Vozes do IAPS
Dj Renatinha

13

1

24

1

45

1

40

1

1

1

Dj

1

1

Dj

1

1

Dj Leo Teruz

1

1

Duo Black Jazz

2

1

Duo de Clarinete E Violão

2

1

Escola de Música de Itapajé
Folk - Canções de Antigas Novidades
(Coral De Mulheres)

17

12

23

1

1
1

Fun Music
Grupo de Cello do Projeto Acordes
Mágicos
Grupo de Flautas da Casa de Vovó
Dedé
Grupo de Teclas do IBLF
Grupo Os Curumins
Grupo Tocando A Vida - Flautas Doce
Do IAPS
Lidia Maria

3

1

12

1

5

1

4

1

7
40

1
1

4

1

Hugo D’leon (Duo)

2

1

Mahler Duo De Trompas

2

1

Makito Vieira - Show Costura Fina
Marcos Maia, Paula Tesser e Grupo Tributo a Django Reinhardt

4

1

5

1

Mimi Rocha e Herlon Robson

2

1

Núcleo de Sopro e Percussão da
Orquestra Municipal De São Gonçalo
Orquestra Bachiana Jovem
de Aquiraz
Orquestra de Sopros de
Pindoretama
Orquestra de Violões Dedilharte 6
Orquestra do Projeto Acordes
Mágicos
Coro Infantil da Fundação Raimundo
Fagner (Fortaleza)
Orquestra Infantil Da Fundação
Raimundo Fagner (Orós)
Orquestra Filarmônica Estrelas da
Serra
Orquestra Jacques Klein do Iblf

20

1

30

1

47

1

20

1

32

1

45

1

45

1

52

1

18

1

Orquestra Sanfônica Essência

5

1

Orquestra Sinfonia do Amanhã

72

1

Projeto Música na Escola
Quarteto de Violões do Projeto
Acordes Mágicos
Quinteto de Metais da UFBA
Rio das Cordas da Escola de Música
de Guaramiranga

4

1

4

1

5
8

1
1

Sexteto Da Orquestra Jacques Klein
do IBLF
Sexteto Irmãos Cruz

6

1

6

1

Siara Quarteto

4

1

Tarcísio Saldanha

3

1

Trio de Sax

3

1

Trio Diminuta

3

Vozes de Sobral

42

1

20
992 Artistas

1
33

Zequinha Freitas
Total

1

28

LOCAIS DE APRESENTAÇÕES
FORTALEZA
Terminais

SOBRAL
Beco do
Cotovelo

GUARAMIRANGA

Linha da Serra

ORÓS

Dançódromo

AQUIRAZ

Centro das rendeiras

Terminal do Papicu

Rodoviária

Praça da Matriz

Jenipapeiro

Terminal do Siqueira

Coluna da
Hora

Paraça do Teatro

Teatro da Tapera das Artes

Terminal Lagoa

Mercado de
Sobral

Iguape - Praça da Igreja

Terminal da Parangaba

Arco do
Triunfo

Mercado

Terminal do Conjunto
Ceará

Praça de
Cuba

Terminal do Antônio
Bezerra

Sinhá Saboia

Rotas de ônibus

Nova Caiçara

Siqueira/Papicu via 13
de maio, linha 030
Antônio Bezerra/ Siqueira, linha 097.
Siqueira/Mucuripe,
linha 099.
Conjunto Ceará/
Centro, linha 081.
Praças
Praça do Ferreira
Praça José de Alencar
Praça Coração de Jesus
Mercado São Sebastião
Praça da Messejana
Praça da Imprensa
Praça Joaquim Távora
Praça Luiza Távora
Praça da Gentilândia
(praça da comida)
Praça do Lago do
Jacarey
Polo de Lazer do
Conjunto Ceará
Mercados
Central
São Sebastião
Mercado Dos Peixes

Novo Recanto

Orla
Espigão da João
Cordeiro
Ponte Metálica
Espigão da Rui Barbosa
Feira de Artesanato
Vila do Mar
Anfiteatro da Beira
Mar
Escolas
Escola São Raimundo
EEFM Doutora Aldaci
Barbosa
Escola Moreira da
Rocha
Escola Antonio Sales
Escola Tecla Ferreira
Escola São Raimundo
EMEIF Marieta Cals
Demais espaços
públicos
Rol de entrada do IFCE
Foyer do Cineteatro
São Luiz
38

9

3

CACHOEIRA
DOURADA
DE GOIÁS

SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

GARRUCHOS SÃO LUIZ GONZAGA

Igreja Assem- Escola José
bleia de Deus Rodrigues

Praça da Matriz
1

1

1

Centro Cultural Frei
Armando Siebert
1

TOTAL

5

ITAPAJÉ

Em frente a Faculdade
Instituto Vale do Acaraú
1

1
61

Público Sobral
Local
Beco do Cotovelo

Público
300

Rodoviária

400

Coluna da Hora

500

Mercado de Sobral

300

Arco do Triunfo

800

Praça de Cuba

500

Sinhá Saboia

100

Nova Caiçara
Novo Recanto
9

100
100
3100
Público Guaramiranga

Locais
Linha da Serra
Praça da Matriz
Praça do Teatro
3

Público
80
800
1500
2380
Público São Gonçalo do Amarante

Local

Público

Praça da Matriz
1

500
500
Público Cachoeira Dourada

Local

Público

Igreja Assembleia de Deus

200

1

200

Público Garruchos
Locais

Público

Escola José Rodrigues

50

1

50

Público Fortaleza
Locais

Público

Terminais
1500

Terminal do Siqueira

1500

Terminal Lagoa

1000

Terminal da Parangaba

2000

Siqueira/Papicu
via 13 de maio,
linha 030
Antônio Bezerra/
Siqueira, linha
097.
Siqueira/Mucuripe, linha 099.
Conjunto Ceará/
Centro, linha
081.

Locais

Orla

Público

Mercados

Praça do Ferreira

2000

Central

300

150

Praça José de
Alencar

1000

São
Sebastião

300

150

Praça Coração de
Jesus

500

Mercado Dos
Peixes

500

150

Praça da Messejana

200

Praça da Imprensa

200

Praça Joaquim
Távora
Praça Luiza Távora
Praça da Gentilândia
(praça da comida)
Praça do Lago
do Jacarey
Polo de Lazer do
Conjunto Ceará
600

Locais

Público

Escolas
200

Ponte Metálica

200

Espigão da Rui Barbosa

300

Feira de Artesanato

300

Escola Antonio Sales

200

Vila do Mar

150

Escola Tecla Ferreira

150

Anfiteatro
da Beira Mar

500

Escola São Raimundo

150

EMEIF Marieta Cals

300

Escola São Raimundo
EEFM Doutora Aldaci
Barbosa
Escola Moreira da
Rocha

300
300
300
200
100
5100

1100

Locais

Público

Demais espaços públicos

Espigão da João
Cordeiro

1650

Locais

150

1500

Público

Público

Praças

1000

8500

Locais

Público

Rotas de ônibus

Terminal do Papicu

Terminal do
Conjunto Ceará
Terminal do
Antônio Bezerra

Locais

200

Rol de entrada do IFCE

200

100

Foyer do Cineteatro São Luiz

100

300

1400

300
Total de Público em Fortaleza

18650

QUANTITATIVO DE APRESENTAÇÕES POR MUNICÍPIO
Nº DE
Nº DE
MUNICÍPIOS
DATA
GRUPOS
APRESENTAÇÕES
Terminal de Ônibus 27/abr
9
24
Fortaleza
Linhas de Ônibus 27/abr
4
4
Fortaleza
Espaços Públicos - Fortaleza
27/abr
39
45
Escolas Fortaleza
27/abr
7
7
Itapajé
27/abr
1
1
São Luiz Gonzaga
27/abr
1
1
Orós
28/abr
1
1
Goiás
28/abr
1
1
29/abr e
9
10
Guaramiranga
30/abr
Aquiraz
29/abr
5
6
Sobral
29/abr
20
23
São Gonçalo do Amarante
29/abr
3
3
Garruchos
03/mai
1
1
100
127
10 municípios
5 dias
grupos
apresentações

Nº DE
LOCAIS
6
4
20
7
1
1
1
1
3
5
10
1
1
61 locais

Números Gerais

Artistas

Apresentações

992

127

Grupos

Locais de Apresentação

100

61

Municípios

Dias

10

05
Pessoas atingidas

25.860

Ficha Técnica
Direção: Paulo Feitosa e Mardonio Barros
Coordenação de Projetos: Nayana Misino
Coordenação de Produção: Ingrid Ferreira
Coordenação de Programação: Tarcianny Brito
Produção: Yasmin Ferreira, Aline Monteiro, Henrique Castro, Bruno
Guilherme, Paula Silveira, Sheila Fernandes, Patrícia Alves, Rubens Garcia,
Duda Lemos, Marlon Silva, Luisla Carvalho, Frederico Joca, Talita Maciel
Freitas, José Feitosa.
Coordenação de Comunicação: Andréia Costa
Equipe de Comunicação: Marina Holanda, David Medina, Daniel Macedo,
Rick Wesley
Equipe de Mídias Sociais: Breno Araújo, Bruno Ramos, Jefferson Weyne
Assessoria de Imprensa: Sônia Lage e Eugênia Nogueira - DÉGAGÉ
Coordenação de Infraestrutura: Cleuton Santos
Coordenação de Transporte: Tiago Bejart
Coordenação Técnica: Leandro Guimarães
Administrativo / Financeiro: Berenice Feitosa
Projeto Gráfico e Web Design: Enéas Luiz
Direção Audiovisual: Jael Brito
Equipe de Audiovisual: Sérgio Mota, Rafael Cavalcante,
João Paulo, Rafael Camarão
Fotografia: Marina Cavalcante, Eden Barbosa, Rodrigo Patrocínio,
Allan Taissuke
Maquiagem e Caracterização: Netinho Nogueira
Modelos: Lucas de Sousa, Mirian Cruz, Bruno Cruz, Sâmia Silva, Vitória
Cruz, Luiz Bruno, Karine Alves

Comunicação
A Comunicação figura no Festival Acordes do Amanhã como um dos elementos
centrais para o êxito e alcance dos objetivos do projeto, uma vez que o festival tem
como meta, ser um local de difusão e divulgação da música.
Desse modo, a comunicação é composta por quatro linhas essenciais: 1) Elaboração
de campanha promocional; 2) Elaboração de campanha comercial; 3) Comunicação
online; e 4) Assessoria de Imprensa.
1 - Para a campanha promocional, foram pensadas diferentes peças de
comunicação, para públicos e meios distintos, mas que contam com uma unidade
visual entre elas. Buscando criar uma identidade para o evento, foram desenvolvidos
folder com mapa de programação, filipetas específicas para as instituições da
Plataforma Sinfonia do Amanhã – ambos de distribuição gratuita para o público
– backdrops e banners – para sinalização dos locais de apresentação – cartazes
em formatos diversos, para divulgação geral em espaços de ampla circulação de
pessoas, e camisas e ecobags para a equipe de produção.
2 - Já para a campanha comercial, foi produzido vídeo institucional e ensaio
fotográfico pela Enquadro Filmes, que tratou com sensibilidade sobre a presença da
música no cotidiano da cidade. Retratando diversos espaços públicos de Fortaleza,
o vídeo institucional, assim como as fotos utilizadas nas peças gráficas produzidas,
levou às locações, estudantes de música de instituições que compõem a Plataforma
Sinfonia do Amanhã. O vídeo teve repercussão positiva junto ao público. Na TV, o
vídeo institucional foi veiculado na TV Verdes Mares e na TV diário.
O rádio ocupa lugar estratégico, além da comunicação em jornais impressos do
Estado e mídias eletrônicas (banners e newsletter). Tanto para divulgação da seleção,
quanto para dar visibilidade ao Festival, aos seminários e demais ações formativas,
o Rádio é um veículo essencialmente popular e com poder de segmentação, o que
agrega às estratégias comunicativas do Festival. Para o rádio, foram gravados VTs
de divulgação gravados com a vozes dos estudantes de música e teve veiculação na
Rádio AM 810 e rádio FM 93.
Em jornal impresso, a campanha contou com anúncios no jornal Diário do Nordeste,
o de maior circulação no estado, durante a semana de realização do evento.
O Festival contou com a promoção do maior sistema de comunicação do Ceará, o
Sistema Verdes Mares e apoio institucional da Nacional Gás, com disponibilização
de espaço comercial na rádio Verdes Mares 810 (R$ 12.450,00), na rádio FM 93 (R$
16.350,00), na TV Verdes Mares (R$ 119.302,00), na TV Diário (R$ 33.120,00) e jornal
Diário do Nordeste (37.425,96), ambos canais com amplo alcance em todo o estado,
viabilizando um valor total de R$ 218.647,96 em mídia comercial.

3 - O terceiro eixo, que diz respeito à ativação do site www.festivalacordesdoamanha.
com.br, no qual o público pode ter acesso à programação do evento, informações
sobre as atrações, locais de apresentação e notícias sobre o Festival.
Cientes da importância e do impacto gerado pelas redes sociais, o Festival Acordes
do Amanhã esteve presente no facebook, com a fanpage @acordesdoamanha
e no Instagram com o perfil @ acordesdoamanha, que foram utilizados como
mecanismos de divulgação e de cobertura do dia a dia do Festival, contando com
uma equipe específica agindo de forma integrada para a geração de conteúdos
para essas plataformas.
Para tanto, foram utilizados recursos de foto, vídeo, carrossel de fotos e vídeos,
stories, ao vivo, criação de evento e promoção de postagens.
De forma paralela, no auxílio e para ampliação da divulgação e cobertura por meio
das redes sociais, também foram utilizados os perfis da Plataforma Sinfonia do
Amanhã (@ plataformasinfonia) e da Quitanda das Artes (@quitandadasartes).
Além disso, foi criada uma Playlist no perfil do Youtube especialmente para o
Festival, onde consta, além do vídeo promocional, quatro vídeos com estudantes
de música que participaram da campanha.
Para a campanha foram concebidos curtas-metragens de aproximadamente
1m30s, por meio do registro da resposta dos jovens músicos à seguinte pergunta:
“para você, o que é a música?”.
Ao total foram gravados 4 vídeos de curta duração que se encontram na plataforma
do Youtube.
O uso desses espaços possibilitou um vínculo mais forte do público com o projeto
e estimulou a interatividade e o relacionamento tanto entre os artistas quanto do
público com os artistas.
4 - Assessoria de Imprensa
Vale ressaltar que essas estratégias funcionam de modo complementar. Essa
abertura para a realização de ações de comunicação online, promocional e comercial
alinhada a um retorno de mídia espontânea significativo, fazem do Festival Acordes
do Amanhã um evento abrangente e robusto, com potencial de alcance de público
representativo e com possibilidades reais de êxito e consolidação.
Para tanto, foi enviado release geral do evento e release específicos com a
programação de cada cidade. Além disso, Foi preparado e entregue à imprensa
presskits compostos por uma caixa de som portátil e pendrive onde constou: fotos,
releases, vídeo institucional e convite narrado pelos estudantes, que convidaram
os jornalistas de forma individual para conhecerem e participarem do Festival.
A assessoria de imprensa foi realizada pela empresa Dégagé, alcançando um valor
de mídia espontânea de R$ 576.377,26, dos quais Jornal: R$ 352.548,60; Televisão:
R$ 141.387,37; Rádio: R$ 19.361,26; e Internet: R$ 63.080,00.

Todas as peças relacionadas a comunicação institucional do Festival Acordes
do Amanha contaram com a aplicação dos logos dos apoiadores, realizadores,
parceiros e patrocinadores sob suas respectivas chancelas:
Cabeçalho: contém as marcas das Empresas, Entidades e
Instituições que apresentam o Festival Acordes do Amanhã:

Rodapé:

Patrocínio

Promoção:

Apoio Cultural:

Realização:

Consultoria Executiva:

Produção Executiva:

Produção:

Parcerias:

A peças de comunicação passaram por processo de
aprovação dos parceiros, apoiadores e patrocinadores.

Campanha
promocional

Banner (sinalização)
Observações técnicas
Impressão de 10 unidades nas dimensões 090 x 1,20, impressão em lona, 4 cores
(policromia).
Conteúdo
Aplicação de fotos dos aprendizes tocando seus instrumentos em variados pontos
de Fortaleza, Junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Localização: praças, terminais de ônibus e demais locais de realização do evento.

Comprovações de aplicação

Banner (sinalização)
Observações técnicas
Impressão de 15 unidades nas dimensões 2,95 x 1,95,
impressão em lona, 4 cores (policromia).
Conteúdo
Aplicação de fotos dos aprendizes tocando seus instrumentos em variados pontos
de Fortaleza, Junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Localização: fundo dos palcos que estarão fixados nas praças/lugares abertos.

Comprovações de aplicação

Banner (sinalização)
Observações técnicas
Impressão de 05 unidades nas dimensões 1,95 x 1,95, impressão em lona, 4 cores
(policromia).
Conteúdo
Aplicação de fotos dos aprendizes tocando seus instrumentos em variados pontos
de Fortaleza, Junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Localização: fundo dos palcos que estarão fixados nas praças/lugares abertos.

Comprovações de aplicação

Banner (fundo de palco)
Observações técnicas
Impressão de 01 unidade na dimensão 8 x 4,
impressão em lona, 4 cores (policromia).
Conteúdo
Aplicação de elementos da identidade visual do projeto,
junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Localização: fundo dos palcos que estarão fixados nas praças/lugares abertos.

Comprovações de aplicação

Folder
Observações técnicas:
Impressão de 10.000 unicades, nas dimensões 59,4 x 42cm, duas dobras em
paralelo e outra em cruz, papel Polem 80g, impressão em 4 cores (policromia).
Conteúdo
Capa/contracapa: aplicação de fotos dos aprendizes tocando seus instrumentos
em variados pontos de fortaleza, junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Miolo: infográfico contendo programação em cada
uma das cidades realizadoras do evento.
Localização: Distribuição em pontos estratégicos das
cidades onde acontecerão as apresentações.

Comprovações de aplicação

Filipeta
Observações técnicas
Impressão de 16.000 unicades, nas dimensões 15 x 21cm (A5), papel couchet, liso,
40kg, impressão em 4 cores (policromia).
Conteúdo
Frente: aplicação da logo do Festival junto a elementos da identidade visual
contendo, também, a régua de logos com as devidas chancelas.
Costas: breve apresentação de uma das instituições embaixadoras do Festival
Acordes do Amanhã, com aplicação da sua logo, junto a identidade visual do
festival.
Localização: distribuição em pontos estratégicos das
cidaddes onde acontecerão as apresentações.

Comprovações de aplicação

Cartaz
Observações técnicas
Impressão de 300 unicades, nas dimensões 40 x 60cm (A2), papel Polem 90g,
impressão em 4 cores (policromia).
Conteúdo
Aplicação de fotos dos aprendizes tocando seus instrumentos em variados pontos
de Fortaleza, Junto à régua de logos com as devidas chancelas.
Localização: instituições qeu integram a Plataforma Sinfonia do Amanhã, praças,
terminais de ônibus e demais locais de reaização do evento.

Aplicação

Camisa
Observações técnicas
Confecção de 300 unicades nos tamanhos P, M e G, em
malha fio 30, impressão multicolor.
Conteúdo
Frente: aplicação dos elementos da identidade visual do projeto.
Costas: aplicação darégua de logos com as devidas chancelas.
Distribuição: entregues para a equipe de produção/comunicação e
patrocinadores do projeto.

Aplicação

Ecobag
Observações técnicas
Confecção de 300 unicades nas dimensões 40 x 40, em algodão cru, impressão
multicolor.
Conteúdo
Aplicação de todos os elementos na parte frontal da bolsa: elementos da
identidade visaul do projeto e todas as logos sob as devidas chancelas.
Distribuição: entregues para a equipe de produção/comunicação e
patrocinadores do projeto.

Aplicação

Comercial

Anúncio de jornal
Observações técnicas
Veiculação de 6 anúncios de 1/4 de página (3 colunas x 23cm), distribuidos nos
dois principais jornais de circulação no estado do Ceará.
Conteúdo
Anúncio conceitual informando e convidando para o Festival Acordes do
Amanhã. Aplicação da identidade visual do Projeto e também da régua e logos
dos patrocinadores.
Veiculação: 27 de abril de 2017, dia da programação geral em fortaleza.

Aplicação

Spot Rádio
Observações técnicas
Gravação de Spot de rádio, com duração de 30’ (trinta segundos),
112 veiculações por 7 dias (16 veiculações diárias).
Conteúdo
Apresentação dos spots institucionais do Festival que foram preparados
especialmente para este veículo, junto às assinaturas de todas as marcas
apoiadoras do projeto.

VT Televisão
Observações técnicas
Gravação de VT para televisão, com duração de 30’ (trinta segundos),
56 exibições por 7 dias (8 exibições diárias).
Conteúdo
Apresentação dos Vt’s institucionais do Festival preparados especialmente para
este veículo. Juntamente com a assinatura de todas
as marcas apoiadoras do projeto.

Elemídia
Observações técnicas
Exibição de VT para Elemídia, com duração de 15’ (quinze segundos), 152
exibições por 15 dias, em 21 diferentes monitores espalhaos em faculdades,
terminais de ônibus, restaurantes, e academias espalhadas por fortaleza.
Conteúdo
Apresentação dos Vt’s institucionais do Festival preparados especialmente para este
veículo. Juntamente com a assinatura de todas as marcas apoiadoras do projeto.

Digital

Website
Observações técnicas
Concepção de material com tamanho dinãmico, que muda de acordo com as
especificações e necessidades do site.
Conteúdo
Website ligado ao Site da Plataforma Sinfonia do Amanhã contendo as abas:
Home, O Festival, Programação, Notícias, Atrações, Fotos e Contato.

Convite digital
Observações técnicas
Concepção de três modelos de convite nas dimensões 21 x 30,5 enviado por meio
de mala direta para toedas as instituições embaixadoras do Festival atingindo
quase 1000 mil pessoas.
Conteúdo
Material composto por texto convocando as instituições integrantes da
Plataforma Sinfonia do Amanhã para atuarem como embaixadoras do projeto,
com aplicação de elementos da identidade virtual.

Videos-convite
Observações técnicas
Gravação de vídeos-convite para compartilhamento em redes sociais como
whatsapp e instagram, com duração de , no máximo, 1 minuto.
Conteúdo
Utilização de pequenos vídeos gravados pelas principais atrações do festival para
usar como convite tanto nas redes sociais oficiais do Festival Acordes do Amanhã
e também nos perfis pessoais de cada uma delas.

Banner Eletrônico
Observações técnicas
Dois painéis dispostos no anfiteatro da beira mar, no
período entre 17h e 21h(5 horas).
Conteúdo
Foi feita a apresentação dos vídeos institucionais do Festival, preparados
especialmente para este veículo de comunicação. Juntamente com a assinatura
de todas as marcas apoiadoras do projeto.
Aplicação

Assessoria de imprensa
Observações técnicas
A Dégagé - Assessoria de Imprensa, atuou durante trodo o processo de
produção e execução do Festival Acordes do Amanhã (60 dias).
Conteúdo
O projeto contou com assessoria de imprensa que acompanhou e
cobriu as ações do Festival Acordes do Amanhã com o papel de gerar
visibilidade e notoriedade do conteúdo do projeto através de: criação
e envio de material de comunicação para a imprensa (releases, notas,
programação, entre outras), mensurando ao final a mídiaespontãnea
gerada por esteprocesso de divulgação. Com isso, o projeto também
ampliou o espaço para divulgação dos parceiros e apoiadores, além de
fortalecer os vínculos com a instituição e com seus resultados.

Youtube
Atuando em conjunto com as demais redes sociais, foi criada uma campanha
específica para ao Plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube. Com
o objetivo de aproximar aprendizes das instituições embaixadoras do Festival
Acordes do Amanhã ao público do referido projeto.
Para a campanha foram concebidos curtas-metragens de aproximadamente
1m30s, por meio do registro da resposta dos jovens músicos à seguinte pergunta:
“para você, o que é a música?”.
Ao total foram gravados 4 vídeos de curta duração que
se encontram na plataforma do Youtube.

Redes Sociais
Observações técnicas:
Dinâmicos, mudam de acordo com as especificações de cada rede social
Webflyers (700 x 700px) para divulgação o Festival Acordes do Amanhã.
Conteúdo:
Informações sobre a programação, atrações, locais, horários, etc., seguida da
aplicação de todas as logos sob as devidas chancelas.
Utiliza elementos da identidade visual do projeto.

A

s plataformas de interação social online utilizadas como suporte para
a divulgação do Festival Acordes do Amanhã, foram Facebook e Instagram. A escolha foi baseada, entre outros fatores, no constante crescimento e relevância dessas mídias sociais no País, além do alcance que
detém em relação ao público do projeto.
O Facebook - segundo Ime Archibong, diretor de parcerias estratégicas da
empresa, em apresentação na Campus Party 2016 - 8 em cada 10 brasileiros
conectados na internet, estão nessa rede social, já o Instagram, conta com 400
milhões de usuários brasileiros.
As publicações seguiram o fluxo de realização das atividades e obedeceram ao
mesmo padrão nas redes sociais, com o intuito de aproveitar o máximo do potencial de alcance do público-alvo.
Além da fanpage do Festival Acordes do Amanhã, também foram utilizados,
como plataformas dgitais agregadoras de conteúdo do projeto, a fanpage da
Plataforma Brasil Criativo e a fanpage e o instagram da Plataforma Sinfonia do
Amanhã, idealizadora do projeto e da Quitanda das Artes, responsável pela consultoria executiva, utilizando o enorme alcance dessas páginas para promover
as postagens do Festival.
Existiram os seguintes modelos de postagem:
1. Postagens institucionais informando a programação, o número de espetáculos, as cidades e estados onde o Festival aconteceu);
2. Acompanhamento e registro ao vivo das atividades;
3. Clipping de notícias;
4. Compartilhamento de postagens do festival nas redes utilizadas como suporte
(quitanda das artes e Plataforma Sinfonia do Amanhã
As principais publicações receberam menção e todas as postagens foram acompanhadas do seguinte texto de apresentação citando todos os parceiros do projeto:
O Festival Acordes do Amanhã é apresentado pela Enel Distribuição Ceará, a
Plataforma Sinfonia do Amanhã, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, patrocínio da Nacional Gás, promoção Sistema Verdes Mares numa realização do Instituto BR Arte. Consultoria
Executiva da Quitanda das Artes, com produção da Cinco Elementos Produções
e produção executiva da Marco Zero Produções. Parceria: Secretaria Municipal
da Cultura de Fortaleza, Coordenadoria de Juventude de Fortaleza, Prefeitura
de Sobral, Prefeitura de Guaramiranga, Prefeitura de São Gonçalo do Amarantes, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude do Governo
do Estado do Ceará, Rede Cuca, Nativa Live, Instituto Raimundo Vieira Cunha e
Fundação Beto Studart.

- Número de fãs na página do Facebook:
(*até 15/05/2017)

681

- Crescimento de curtidas de 15/04/2017 a 15/05/2017

90%

entre a faixa etária
de 13 - 44 anos.

681

novas curtidas ent
re
15 de abril e
15 de julho

Pessoas que curtiram sua página, em relação a sexo e idade

92%

das pessoas alcançadas
entre a faixa etária
de 13 - 44 anos.

Perfil das pessoas alcançadas pelas publicações

59%

das pessoas que
curtiram, compartilharam
ou compartilharam
publicações entre a faixa
etária de 13 - 44 anos.

Alcance das publicações*
(*o número de pessoas as quais as publicações foram exibidas)

(21.472) Pico de alcance pago em 23 de abril
(4,412) Pico de alcance orgânico em 27 de abril
*número relativo aos posts impulsionados

Crescimento
de 95,8% do
público
atingido pelas
postagens
entre 19 e
23/04.*)

Reações Comentários e Compartilhamentos:

59%

das pessoas que curti
ram,
compartilharam ou compartilharam publicações
entre a faixa etária
de 13 - 44 anos.

Alcance total

(21.472) Pico de alcance pago em 23 de abril
(4,412) Pico de alcance orgânico em 27 de abril
*número relativo aos posts impulsionados

Crescimento de
95,8% do público
atingido pelas
postagens entre 19
e 23/04.*)

Alcance demográfico

08
países

09
estados

45

cidades

Posts da Redes Sociais

Pessoas alcançadas: 4,859
Visualizações do vídeo: 891
Cliques em publicações: 94
Reações no post: 56

Pessoas alcançadas: 63.793
Visualizações do vídeo: 17.299
Cliques em publicações: 2.677
Reações no post: 1.258

Pessoas alcançadas: 552
Reações no post: 84
Cliques em publicações: 99

Pessoas alcançadas: 2.993
Reações no post: 311
Cliques em publicações: 274

Pessoas alcançadas: 723
Reações no post: 59
Cliques em publicações: 56

Pessoas alcançadas: 70
Reações no post: 20
Cliques em publicações: 11

Pessoas alcançadas: 60
Reações no post: 05
Cliques em publicações: 04

Pessoas alcançadas: 310
Reações no post: 39
Cliques em publicações: 37

Pessoas alcançadas: 485
Reações no post: 113
Cliques em publicações: 79

Pessoas alcançadas: 179
Reações no post: 26
Cliques em publicações: 07

Pessoas alcançadas: 3.739
Reações no post: 173
Cliques em publicações: 179

Pessoas alcançadas: 2.768
Reações no post: 332
Cliques em publicações: 363

Pessoas alcançadas: 272
Reações no post: 43
Cliques em publicações: 18

Pessoas alcançadas: 193
Visualizações do vídeo: 107
Reações no post: 31
Cliques em publicações: 19

Números gerais
Fanpage Festival Acordes do Amanhã

Total de pessoas alcançadas
pelas publicações

97.627
Total de cliques
em publicações

6270
Total de reações comentários e
compartilhamentos nas postagens

4.823

Fanpage Quitanda da Artes
Alcance das publicações*
(*o número de pessoas as quais as publicações foram exibidas)

(39.731) Pico de alcance pago em 27 de abril
(1.731) Pico de alcance orgânico em 28 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de 93% do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Alcance total

(39.731) Pico de alcance pago nas publicações ativas em 27 de abril
( 2.912) Pico de alcance orgânico nas publicações ativas em 28 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de 99,7% do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Números gerais

Total de pessoas alcançadas
pelas publicações

48.726
Total de reações comentários e
compartilhamentos nas postagens

947
Total de cliques em publicações

1.161

Fanpage Plataforma Sinfonia do Amanhã
Alcance das publicações*
(*o número de pessoas as quais as publicações foram exibidas)

(2.444) Pico de alcance pago em 27 de abril
(4.332) Pico de alcance orgânico em 20 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de % do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Alcance total

(2.444) Pico de alcance pago nas publicações ativas em 27 de abril
(4.332) Pico de alcance orgânico nas publicações ativas em 20 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de % do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Números gerais

Total de pessoas alcançadas
pelas publicações

19.467
Total de reações comentários e
compartilhamentos nas postagens

1.321
Total de cliques em publicações

1.380

Fanpage Plataforma Brasil Criativo
Alcance das publicações*
(*o número de pessoas as quais as publicações foram exibidas)

(15.732) Pico de alcance pago em 27 de abril
(1.169) Pico de alcance orgânico em 22 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de % do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Alcance total

(15.732) Pico de alcance pago nas publicações ativas em 27 de abril
(1.169) Pico de alcance orgânico nas publicações ativas em 22 de abril
Colocar esta frase em um balão informativo:
Crescimento de % do público atingido pelas postagens entre 19 e 30/04.*)
*número relativo aos posts impulsionados

Números gerais

Total de pessoas alcançadas
pelas publicações

77.964
Total de reações comentários e
compartilhamentos nas postagens

636
Total de cliques em publicações

156

Números gerais do Facebook

Total de pessoas alcançadas pelas
publicações relacionadas ao
Festival Acordes do Amanhã, em
todas as fanpages envolvidas

243.784
Total de cliques em todas as publicações

8.967
Total de reações comentários
e compartilhamentos em todas as postagens

7.727

Instagram
Festival Acordes do Amanhã

Número de seguidores 430
Publicações 42

Plataforma Brasil Criativo
Alcance demográfico

*(no período de 04/04/2017 a 02/05/2017)
Mundial: 92% das pessoas alcançadas estavam no Brasil

*(Além do Brasil foram alcançados pelas postagens mais 10 países: Itália,
Países Baixos, Chile, Espanha, Estados Unidos da América,
Alemanha, Argentina, Colômbia, Uruguai, França.)

Local*
81,4% das pessoas alcançadas estavam no ceará

*(Além do Ceará, foram alcançados mais 12 estados: Pará, Piauí,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul)

Principais hashtags

Curtidas: 54

Curtidas: 54

Curtidas: 34

Visualizações: 101
Curtidas: 40

Visualizações: 80
Curtidas: 40

Curtidas: 32

Curtidas: 58

Curtidas: 32

Curtidas: 89

Curtidas: 54

Números Gerais Engajamento

*(no período de 04/04/2017 a 02/05/2017)

1.793
Engajamento na página
(número de interações de usuários
(comentários ou likes) gerados
pelas mídias publicadas)
Número total de interações por hashtags

7.999

Plataforma Sinfonia do Amanhã

Alcance demográfico
*(no período de 19/04/2017 a 30/04/2017)
Local*
78,8% das pessoas alcançadas estavam no Ceará

*(Além do Ceará, foram alcançados mais 12 estados: Pará, Rondônia, Piauí,
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo.)

Hashtags - Principais hashtags

Números totais

Engajamento
*(no período de 19/04/2017 a 30/04/2017)

279
Engajamento na página
(número de interações de usuários
(comentários ou likes) gerados
pelas mídias publicadas)
Número total de interações por hashtags

1.767

Quitanda das Artes

Alcance demográfico
*(no período de 24/04/2017 a 30/04/2017)
Local*

85,5% das pessoas alcançadas estavam no ceará
*(Além do Ceará, foram alcançados mais 15 estados: Pará, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul)

Hashtags - Principais hashtags

Números totais

Engajamento
*(no período de 24/04/2017 a 30/04/2017)

259
Engajamento na página
(número de interações de usuários
(comentários ou likes) gerados
pelas mídias publicadas)
Número total de interações por hashtags

1.663

Números Gerais no Instagram

Engajamento

2.331
hashtags

11.429

Youtube
Atuando em conjunto com as demais redes sociais, foi criada uma campanha
específica para ao Plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube. Com
o objetivo de aproximar aprendizes das instituições embaixadoras do Festival
Acordes do Amanhã ao público do referido projeto.
Para a campanha foram concebidos curtas-metragens de aproximadamente
1m30s, por meio do registro da resposta dos jovens músicos à seguinte pergunta: “para você, o que é a música?”.
Ao total foram gravados 4 vídeos de curta duração que se encontram na plataforma do Youtube.

Considerações
O presente relatório de mídia espontânea é baseado em matérias, notas e fotos
com a comprovação de veiculação/publicação por meio do clipping, conforme grade de veículos de imprensa monitorados pela empresa.
Não foram contabilizadas matérias que não constam no clipping, mesmo que
a divulgação tenha se estendido a mais veículos.

Publicações na Imprensa

Jornal:

14

Rádio:

13

TV:

13

Internet:

43

Valoração de Mídia Espontânea

Jornal:

R$ 352.548,60
Rádio:

R$ 141.387,37
TV:

R$ 19.361,26
Internet:

R$ 63.080,00
TOTAL: R$ 576.377,26

Veículos presentes no clipping
JORNAIS
IMPRESSOS

EMISSORAS
DE TV

EMISSORAS
DE RÁDIO

PORTAIS

BLOGS/SITES

Diário do
Nordeste

TV Verdes
Mares

Rádio Verdes Mares

G1 Ceará

Papo Cult

O Povo

TV Diário

Tribuna Band News

O Povo
online

Ceará Pop Marketing

O Estado

TV
Jangadeiro

Universitária FM

Verdinha
Online

Norteando Você

TV Ceará

Dom Bosco

Ceará
News 7

Fortaleza ETC

TV Fortaleza

Assembleia FM

Eliomar de Lima
Educação
Investe CE
Interative Portal

Destaques na Mídia Impressa

Destaques na Web

Detalhamento de Mídia Espontânea

Promoção

