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Uma celebração entre a arte e a
cidade, levando música a praças, feiras
livres, terminais de ônibus, linhas de
metrô, escolas e hospitais. É o que
promove o Acordes do Amanhã – Festival
Itinerante de Música. A iniciativa surge
como um convite a permitir-se frear o
passo e buscar outras interpretações
possíveis para o mundo ao redor. É
um manifesto a favor do encontro,
pois a música junta pessoas, provoca
sentimentos e instiga reflexões.
Em 2018, o Acordes do Amanhã
chegou à sua 2ª edição celebrando a força
e a beleza dos sons que nos circundam. O
lema da edição, “Somos música”, propôs
o público a refletir sobre os ritmos da
cidade nos espaços públicos sendo trilha
sonora das nossas vivências diárias.
O Festival iniciou sua programação
no mês de novembro, começando por
Fortaleza (9) e seguindo por Aquiraz
(13 e 14), Sobral (13 e 14), Caucaia (14),
Itapajé (15), Guaramiranga (16 e 17),
Orós (16) e Paracuru (17). Ao longo dos
sete dias de evento, o estado do Ceará
foi contemplado com 126 apresentações
musicais distribuídas em oito cidades,
fomentando o protagonismo de 103
grupos artísticos e reunindo 45 mil e 500
pessoas para celebrar a arte por meio
desse movimento que foi o Acordes do
Amanhã.

PRIMEIRA EDIÇÃO
Em 2017, o Acordes do Amanhã - Festival
Itinerante de Música realizou sua primeira
edição com o tema “sons que transformam a
cidade”, levando 127 apresentações a 10 cidades
de três estados brasileiros (Ceará, Rio Grande
do Sul e Goiás), alcançando um público de mais
de 25 mil pessoas.
No Ceará, as cidades contempladas foram
Fortaleza, Sobral, Guaramiranga, Orós,
Aquiraz, São Gonçalo do Amarante e Itapajé;
em Goiás, Cachoeira Dourada; no Rio Grande
do Sul, Garruchos e São Luís Gonzaga. As
cidades receberam, ao todo, intervenções
musicais itinerantes de 992 artistas e 100
grupos durante os cinco dias de festival.
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ACORDES CEARÁ
EM NÚMEROS:
PARACURU

SOBRAL

ITAPAJÉ

CAUCAIA FORTALEZA
AQUIRAZ

GUARAMIRANGA

ORÓS
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8
126
CIDADES

APRESENTAÇÕES
MUSICAIS

690
103
45.500
MAIS DE

ARTISTAS ENVOLVIDOS

GRUPOS ARTÍSTICOS

PESSOAS ENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES
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Agradecimento

Apoio Institucional

O Acordes do Amanhã CE efetivou a
captação do montante de 300 mil reais
através da Enel Distribuição Ceará. A
empresa viabilizou a realização do
Festival com a doação de recursos
através do Mecenato Estadual.

O Festival Acordes do Amanhã Ceará contou com o apoio do Governo do Estado
do Ceará. Através da Secretaria da Cultura e do IX Edital Mecenas do Ceará, por
meio da Lei nº 13.811 de 16 de agosto de 2016, foi possível efetivar a mobilização
de recursos para consolidar a segunda edição do Festival no estado.

Realização

Boa parte dos grupos que se apresentaram no Acordes Ceará fazem parte
da Plataforma Sinfonia do Amanhã,
que se propõe como realizadora do
evento. Dessa forma, o Acordes do
Amanhã se consolida mais um ano
como uma das ações que compõem a
grande rede de projetos no campo da
música que é a Plataforma.

A Quitanda das Artes - Agência e
Produtora Cultural compreende, desde
2007, o setor de modo amplificado,
partindo da criação, da execução,
da formação, até chegar à produção
cultural para assim alcançar a difusão
e a fruição artística.

O Instituto BR Arte promove o
desenvolvimento da produção
artístico-cultural, social, educacional e científica, tornando-se uma
entidade referência para artistas,
grupos, produtores, professores,
gestores e profissionais dos campos
cultural e social.

Correalização

A Universidade Federal do Ceará, por meio do Centro de Gestão para Resultados e
da Pró-reitoria de Extensão, foi correalizadora do evento. O Centro de Gestão para
Resultados acompanha e avalia de modo independente as políticas e os programas
do Governo do Estado do Ceará a fim de estimular resultados eficientes e eficazes,
e a alocação efetiva de recursos. A Pró-reitoria de Extensão (Prex) articula o Ensino
e a Pesquisa de forma indissociável para viabilizar trocas educativas, culturais e
científicas com a Sociedade.

Produção Executiva

Consultoria Executiva

Parcerias
Instituto Iracema
Prefeitura de Fortaleza
Prefeitura de Caucaia
Prefeitura de Paracuru

Criada em 2008, com foco nos
segmentos cultural, social, educativo e
sustentável, a Cinco Elementos
Produções
oferece
serviços
de
consultoria em planejamento, elaboração de projetos, produção executiva,
captação e mobilização de recursos,
assessoria em comunicação, curadoria,
além da gestão e acompanhamento
de projetos.
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A Marco Zero Produções desenvolve
ações no setor cultural por meio de
consultoria voltada a instituições.
Dentre os serviços ofertados estão a
captação e mobilidade de recursos
institucionais, a promoção de parcerias
e de networking.
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ACORDES DO AMANHÃ
POR CIDADE

FORTALEZA (09/11)
A Capital foi palco do Acordes 2018
no dia 9 de novembro, contando com cerca
de 120 apresentações musicais distribuídas em 36 locais, envolvendo mais de
80 grupos musicais e 690 artistas amadores
e profissionais, crianças, jovens e adultos.
A programação na Capital superou o
número de 35 apresentações que haviam
sido propostas no plano de trabalho. A
programação do Acordes em Fortaleza
contou com um público aproximado de
30 mil pessoas.

30mil
120
36
pessoas envolvidas

apresentações

espaços
do município
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PROGRAMAÇÃO:
Terminal do Papicu
7h – Flor Amorosa
7h30 – Orquestra de Violões Dedilharte
(Tapera das Artes)
8h – Luthieria Catavento (Tapera das Artes)
8h30 – Quarteto de cordas ZERD
(Tapera das Artes)
16h – Banda de Música IAPS (Instituto de
Assistência e Proteção Social)
16h30 – Coral Intergeracional Eu, Tu, Nós, Vozes
17h – Bruno Marques e Gabriel Arcanjo
17h30 – Bruno Marques e Gabriel Arcanjo
18h – Bruno Marques e Gabriel Arcanjo
18h30 – Siara Quarteto

Terminal do Siqueira
7h – Camerata de Cordas (PAM)
7h30 – Quarteto de Cordas (PAM)
8h – Alisson B. Cruz (PAM)
8h30 – Giltácio Santos Trio
17h30 – Regional Seu Galdino (PAM)
18h – Grupo de Sopros (PAM)
18h30 – Ceará Brass Quinteto

Terminal da Lagoa
7h – Eloilma Moura e Rebeca Ximenes
7h30 – Eloilma Moura e Rebeca Ximenes
8h – Eloilma Moura e Rebeca Ximenes
17h – Amanda Pinheiro e Eloilma Moura
17h30 – Amanda Pinheiro e Eloilma Moura
18h – Amanda Pinheiro e Eloilma Moura
18h30 – Amanda Pinheiro e Eloilma Moura

Terminal da Parangaba

Praça do Ferreira

7h – Duo Castro e Silvia (Gigi Castro e
Letícia Martins)
7h30 – Grupo Conversa das Teclas (IBLF)
8h15 – Camerata de Violões Cordas Cearenses
(IBLF)
17h – Quarteto (Fabricando Som)
17h30 – Coral (Fabricando Som)
18h – Banda de Professores (Fabricando Som)
18h30 – Giorgi Gelashivili e Liana Fonteles

10h30 – Orquestra de Violões Dedilharte e
Coro Canto Livre (Tapera das Artes)
11h – Coral Infantojuvenil Vozes de
Iracema (IBLF)
12h – Big Band (Chiquita Braga)
17h – Orquestra de Sopros de Pindoretama
18h – Nonato Lima e Samuel Rocha

Terminal do Conjunto Ceará
7h – Felipe Giffoni e David Simplício
7h30 – Felipe Giffoni e David Simplício
8h – Felipe Giffoni e David Simplício
17h – Victor Oliveira e Luiz Eduardo
17h30 – Victor Oliveira e Luiz Eduardo
18h – Victor Oliveira e Luiz Eduardo

Praça José de Alencar
17h – Grupo de Flautas (Escola de Música de
Paracuru)
18h – Orquestra Popular do Nordeste

Mercado São Sebastião
7h – Choro Grande Banda
12h – Duo Márcio Resende e Carlinhos
Patriolino

Terminal da Messejana

Mercado Central

7h – Orquestra e Coro Infantil
(Fundação Raimundo Fagner)
7h30 – Orquestra e Coro Infantil
(Fundação Raimundo Fagner)
8h – Orquestra e Coro Infantil
(Fundação Raimundo Fagner)
8h30 – Ricardo Abreu Quarteto
16h – Folk – Canções de Antigas Novidades
16h30 – Folk – Canções de Antigas Novidades
17h – Sax in Cena
18h – Fuego de Cumbia

12h – Bruno Marques e Gabriel Arcanjo
12h30 – Grupo de Violões
(Casa de Vovó Dedé)

Praia de Iracema/Crush
15h30 – Orquestra Jacques Klein (IBLF)
16h30 – Orquestra (Casa de Vovó Dedé)
17h30 – Mandacaru Jazz

Terminal do Antônio Bezerra
7h – Quarteto Flausino Valle
7h30 – Grupos de Violoncelos (UFC)
8h – Orquestra de Cordas (UFC)
8h30 – Choro Tremembé
17h – Quarteto de Cordas Cantabile
17h30 – Duo Glière
18h – Camerata de Cordas (UFC)
18h30 – Thiago Almeida – Escaleta
com Charanga
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Espigão Beira Mar
(próximo à Avenida Rui Barbosa)
17h – Camerata de Violões Cordas Cearenses
(IBLF)
18h – Tarcísio Sardinha Duo
19h – Nara Hope

Mercado dos Peixes
17h – Orquestra Sanfônica Essência
(Tapera das Artes)
18h – Banda de Paracuru (Escola de Música
de Paracuru)

Intervenções - Escolas
Regional I
09h – EEEP Presidente Roosevelt

Regional II
09h/14h30 – Escola Manoel Rodrigues

Regional III
09h30/15h30 – Escola Antônio Sales

Regional IV
09h50/15h50 – EEFM Estado do Paraná

Regional V
09h30/15h30 – EEFM Professora Diva Cabral

Regional VI
09h30/15h30 – Escola Tecla Ferreira
09h/16h – Sercefor EEFM Visconde do Rio
Branco

Hospitais
9h/13h30 – Instituto do Câncer
9h – Centro Pediátrico do Câncer
9h/15h – Hospital Infantil Albert Sabin
9h/15h – Santa Casa de Misericórdia
9h/15h – Hospital da Mulher
9h/15h – Hospital Universitário
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Feiras Livres
8h – Feira de Orgânicos do Sabores Orgânicos
8h – Feira do Quintino Cunha
8h – Feira do Autran Nunes
8h – Feira da Serrinha
8h – Feira do Conjunto Palmeiras
8h – Feira do Parque Santa Rosa
8h – Regional do Centro
8h – Feira do Jardim União

2 Rotas de ônibus
Rota 1 – Vila Santo Antônio (número 102)
7h – Bruno Marques

Rota 2 – Antônio Bezerra / Francisco Sá /
Papicu (número 042)
7h30 – Bruno Marques

2 Rotas de metrô
Fortaleza – Maracanaú
8h – Isaac Jackson

Maracanaú – Fortaleza
8h30 – Isaac Jackson

DEMAIS CIDADES
CEARENSES
Após a passagem por Fortaleza, no
dia 9 de novembro, o Festival Acordes
do Amanhã seguiu para outras cidades
cearenses a fim de instigar o público
a celebrar a arte por meio da música
nos espaços urbanos. Aquiraz, Sobral,
Caucaia, Itapajé, Orós, Guaramiranga e
Paracuru receberam a programação do
Festival entre 13 e 17 de novembro.
A programação nas demais cidades
do Ceará contou com um público de
aproximadamente 15.500 pessoas.

15.500
29
19
pessoas envolvidas

apresentações

espaços
do município
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AQUIRAZ (13 E 14/11)

ITAPAJÉ (15/11)

Dia 13 de novembro

Escola de Música da MOVAMU’S

Lar de crianças Sara e Burton Davis
9h15 - Quarteto de cordas ZERD

Escola Municipal Lia Sidou
15h30 - Coro Canto Livre

Dia 14 de novembro
Hospital de Aquiraz
09h15 - Quarteto de cordas ZERD

18h: Recital dos alunos de coral, flauta doce,
saxofone, trombone, clarinete, violão e percussão
da Escola de Música Movamu’s

ORÓS (16/11)
Praça Anastácio Maia Centro
19h: Orquestra Infantil com “Cantigas de Roda”
19h30: Orquestra Juvenil da Fundação Raimun do
Fagner “Fagner in Concert”

Casa da melhor idade
11h - Orquestra Sanfônica Essência

SOBRAL (13 E 14/11)

GUARAMIRANGA
(16 e 17/11)

Dia 13 de novembro

Dia 16 de novembro

Escola de Ensino Fundamental Dinorá
Thomaz Ramos

Palco da Central de Artesanato

9h - 1° Concerto Didático da Banda
de Música de Sobral

Dia 14 de novembro
Praça Igreja do Rosário
17h - 2° Concerto Didático da Banda
de Música de Sobral

CAUCAIA (14/11)
Mercado de Caucaia
10h - Cortejo da Banda Chiquita Braga e Banda
Municipal de Caucaia

Praça da Câmara de Caucaia
10h30 - Big Band Chiquita Braga
11h - Dacappo
11h30 - Grupo Regional Contemporâneo
“Meu Lugar”
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20h – Recital da Escola de Música de Guaramiranga

Dia 17 de Novembro
Sede da AGUA
10h - Vivências na Escola de Músicade
Guaramiranga – Luthieria e percussão
14h - Vivências na Escola de Música de
Guaramiranga – Luthieria e percussão

Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga
17h – Recitais de flauta e violão

PARACURU (17/11)
Rua do Mercado do Peixe
09h - Flash Mob com o Grupo de Sopro da
Banda de Música Mestre Pixuna, Divulgação do
Festival Acordes do Amanhã.

Av. Antônio Sales em direção à Praça da
Matriz de Paracuru.
16h - Cortejo com os grupos artísticos da
cidade e artistas convidados

Praça do Farol
17h - Pôr do Sol do Farol
DJ ao Vivo
Conexão Break
Apresentação e prática esportiva com
Skatistas da Aserp (Associação de Esportes
Radicais de Paracuru).

Calçadão da Praia do Ronco do Mar
17h30 - Pôr do Sol no Calçadão - Orquestra
de Flautas de Paracuru
Grupo de Chorinho
Trio Instrumental com (Ray Douglas, André
Silveira e Marcos Antônio)

Praça de Eventos de Paracuru
20h - Som na Praça: Cerimônia de Encerra
mento do Festival Acordes do Amanhã - Coral
dos Adolescentes de Paracuru
Grupo de Violões da Escola de Música
de Paracuru
Banda de Música Mestre Pixuna
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IMPRESSÕES
"O Festival esse ano
ganha uma dimensão não
só territorialmente grande, mas
também grande na essência que
é sua proposta: levar a música e
provocar a discussão da música
como uma ferramenta de
democracia, de fruição e, acima
de tudo, de transformação
social."

Paulo Feitosa

diretor geral do Acordes
do Amanhã

“A gente vê que a
música está tomando
uma proporção,
ocupando cada
cantinho da nossa
cidade. Quer seja praia,
quer seja o sertão, quer
seja a serra, os
mercados públicos, os
terminais. Onde tem
gente, tem acordes, e
onde tem acordes tem
músicos. É o despertar
da cidade através da
música”.

Jonab
Fernandes,

coordenador geral
da Casa de Vovó Dedé.

16

“É um programa que tem
uma relevância porque
está associado às escolas de
formação musical e ganhou
uma abrangência para além
do Ceará, e está dentro de
uma plataforma, mas que está
compartilhando essa beleza
artística para outras pessoas.”
“O artista vai ao lugar
onde as pessoas estão. Isso
é muito massa. Acima de
qualquer coisa a gente quer
mostrar o trabalho para
outras pessoas que, muito
provavelmente, jamais
assistiram você, porque
estão passando num ônibus,
indo pro trabalho, mas
de repente está ali e tem
aquele pequeno momento
de prazer, de alegria. Isso é
muito fantástico”.

Gustavo Portela,
músico.

Fabiano Piúba,
secretário de cultura
do Estado do Ceará.

“Uma palavra pra descrever
o festival seria onipresença.
É a proposta audaciosa dos
encontros dos passantes,
dos projetos, dos alunos,
dos maestros, que se
encontram para serem
música”.

Larissa Cunha,

sustentabilidade ENEL.
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DESDOBRAMENTOS
O Festival Acordes do Amanhã configurou-se
como um momento de integração entre os
espaços que atuam na formação e educação
musical no Ceará e seus artistas, dando
visibilidade aos seus trabalhos, por meio de
ações de circulação, e aproximando os seus
fazeres na busca pela composição de um
espaço que aproveite a energia existente em
cada um para gerar resultados mais potentes
para a difusão musical nos estados. Da mesma
forma, o Acordes propôs uma interferência no
cotidiano frenético das cidades com fruição
artística nos mais variados espaços públicos,
ecoando música e arte em meio à correria da
vida diária.

A proposta superou a realização de um
festival, entendendo o Acordes como uma
oportunidade de reflexões, intercâmbios,
experimentações e possibilidades novas para a
música. Dessa forma, o projeto se pôs à frente
na promoção de confiança entre os integrantes
do mundo da música nos espaços alcançados,
sejam eles profissionais ou amadores; de
responsabilidade, ao tomar para si parte da
tarefa de promover a música e seus artistas a
nível local, incentivando sua valorização e
reconhecimento; de inovação, ao propor e
realizar uma iniciativa nova de integração
entre a música, os espaços públicos das cidades
e seu público; e de transformação social,
alinhada à educação, tendo em vista que o
desenvolvimento e crescimento da economia
de um País está associado à iniciativas
educativas.
Além disso, a ocupação dos espaços públicos, a
formação de público e as trocas entre
estudantes de música, professores e
espectadores
decorrentes
ao
Festival
promoveram o bem estar público durante os
dias de evento, uma vez que a música possui
função integrativa de todos os envolvidos.
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COMUNICAÇÃO
INTEGRADA
O Festival se dedicou a construir uma comunicação
cujos eixos promoveram unidade no discurso, na
imagem e nas estratégias de divulgação.
A equipe de Comunicação da Quitanda das
Artes desenvolveu junto a cada eixo um
planejamento com intersecções necessárias
para uma comunicação integrada composta
pelos seguintes eixos: Publicidade, Assessoria de
Imprensa e Marketing Digital.
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COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
Todas as peças relacionadas à comunicação institucional do Festival
Acordes do Amanhã contaram com a aplicação das logos dos apoiadores,
realizadores, parceiros e patrocinadores sob suas respectivas chancelas:

A peças de comunicação passaram por processo de aprovação
dos parceiros, apoiadores e patrocinadores.
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FOLDER
PROGRAMAÇÃO
Observações técnicas:
5.000 unidades em policromia,
2 dobras, papel coucher 40 kg.
Tamanho: 45x15cm..
Conteúdo:
Programação completa do
Acordes em Fortaleza e nas demais cidades do Ceará.
Distribuição:
Escolas, instituições participantes
das ações, universidades, órgãos
governamentais, espaços culturais, núcleos de cultura, dentre
outros espaços públicos.
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Comprovação
de material:
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BANNER
SINALIZAÇÃO
Conteúdo:
20 unidades em lona,
policromia. Tamanho:
0,90 X 1,2 m.
Conteúdo:
Aplicação
da identidade visual
do Festival 2018.
Localização:
Sinalização dos locai
das apresentações.

Comprovação
de material:
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BANNER
FUNDO
DE PALCO
Conteúdo:
Aplicação da identidade visual
do Festival 2018 em fotos
promocionais.
Localização:
Sinalização dos locai
das apresentações.
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Comprovação
de material:

28

29

FILIPETAS
Conteúdo:
10.000 unidades
em policromia. Tamanho:
21 x 15 cm, papel couchet 80kg.
Conteúdo:
Aplicação da identidade visual
do Acordes 2018 em fotos
promocionais, junto a um mapa
com os locais da programação
e informações sobre as redes
sociais do projeto.
Distribuição:
Escolas, instituições participantes
das ações, universidades, órgãos
governamentais, espaços
culturais, núcleos de cultura,
dentre outros espaços públicos.
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Comprovação
de material:
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CAMISAS
FIO 30
Observações técnicas:
250 unidades em algodão,
fio 30, policromia - Tamanhos
P, M e G.
Conteúdo:
Aplicação da identidade
visual do Acordes 2018
e chancela de logos.
Distribuição:
Equipe de produção,
gestores e artistas.

Comprovação
de material:
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ECOBAG
Observações técnicas:
Algodão cru, 60x40 cm.
250 unidades.
Conteúdo:
Aplicação da identidade
visual do Acordes 2018
e chancela de logos.
Distribuição:
Equipe de produção
e gestores.

Comprovação
de material:
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CARTAZES
Conteúdo:
Aplicação da identidade
visual do Acordes 2018
e fotos promocionais.
200 unidades.
Localização:
Sinalização dos locais das
apresentações e divulgação
do Festival em espaços públicos.
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Comprovação
de material:
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BANNERS
ELETRÔNICOS
Observações técnicas:
4 unidades.
3958 x 1250 pixels.
Conteúdo
Fotos promocionais
do Festival tiradas
no Ceará com aplicação
da identidade visual.
Distribuição:
Site do Festival Acordes
do Amanhã.
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SPOT
Observações técnicas:
Spot de divulgação
do Festival. Duração
de 1min e 19s.
Distribuição:
Enviado em presskits
para a imprensa
e disparado no WhatsApp.

Narrado pelo ator Wagner Moura, o spot institucional do projeto trouxe a
atmosfera e o conceito do projeto:
“Somos a vida celebrada em compassos.
História escrita e contada entre notas e acordes.
Somos um só corpo, pulsando numa combinação de diferentes ritmos.
Somos bossa nova, frevo, maracatu, samba, forró,
funk, rap, carimbó, rock’n’roll...
Somos todos os acordes.
Nosso idioma é o encontro.
Nossa vocação é estar, a todo instante, em qualquer lugar, ocupando
espaços, preenchendo vazios e assumindo as mais diferentes formas.
E aonde quer que estejamos, somos transformação.
Juntamos pessoas. Contagiamos multidões. Inspiramos pensamentos. Somos
a memória dos apaixonados, a companhia dos solitários.
Somos a batida e a energia que embala a mudança.
Somos a beleza, a diversidade e a democracia da arte
nesse imenso coro chamado Brasil.
Somos música.
Festival Acordes do Amanhã”.

VÍDEO
INSTITUCIONAL
Observações técnicas:
Vídeo de divulgação
do Festival.
Duração de 1min e 37s.
Press kit:
Enviado em presskits
para a imprensa
e veiculado
nas redes sociais
do Acordes.

VÍDEO INSTITUCIONAL

VÍDEO DE REGISTROS
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA
Entre os meses de outubro e novembro
de 2018, a Degagê iniciou suas estratégias
para a divulgação da 2ª edição do Festival
Acordes do Amanhã na imprensa
cearense. As ações focaram no alcance
dos principais veículos do estado,
estabelecidos na capital Fortaleza, e em
veículos regionais das demais cidades por
onde o Festival passou: Aquiraz, Sobral,
Caucaia, Itapajé, Guaramiranga, Orós e
Paracuru.
Em Fortaleza, onde estão localizados os
principais grupos de comunicação do
estado, foram distribuídos press kits
entre os jornalistas do Sistema Verdes
Mares, Jornal O Povo, O Estado, Rádio O
Povo/CBN, Tribuna BandNews, Jovem
Pan News, TV Jangadeiro, TV Cidade,
TV Ceará e TV Fortaleza/TV União.
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A inserção do Acordes no rádio foi o
destaque da divulgação, contando com
44 matérias. Rádios de cidades do interior
do estado, que receberam a programação
do Festival, foram o foco das ações,
resultando em R$ 112.411,21 em mídia
espontânea nesse meio.
O Festival também conseguiu um
bom alcance na televisão e no jornal
impresso, com inserções nos principais
jornais do estado, como CE TV, Jornal da
TVC, Bom Dia Ceará e Jornal Jangadeiro
(telejornais), e Jornal O Povo, Diário do
Nordeste e O Estado (jornais impressos).
Na web, o Acordes também foi divulgado
pelos portais dos jornais impressos e
telejornais já mencionados, além de sites
como o da Universidade Federal do Ceará
(UFC) e da Agência da Boa Notícia.

NÚMEROS GERAIS

O ACORDES CE GEROU

R$ 444.796

EM MÍDIA ESPONTÂNEA
INSERÇÕES:

CONVERSÃO EM R$:

TV

14

R$ 197.083,50

18%

RÁDIO

44

R$ 112.411,21

44%

13%

MÍDIA DIGITAL

63

R$ 80.100,00

25%

IMPRESSO

15

R$ 55.202,17
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TV

40

RÁDIO

41

IMPRESSO
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MÍDIA DIGITAL (WEB)
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MÍDIAS
SOCIAIS
As plataformas de interação social online
selecionadas para divulgação e promoção
das ações do Acordes do Amanhã – Festival
Itinerante de Música foram o Facebook
e o Instagram. Ambas foram escolhidas
em decorrência do alto crescimento e
relevância das mesmas em território
nacional, gerando um alcance extenso de
público.
De acordo com o diretor de parcerias
estratégicas do Facebook, Ime Archibong,
em 2006, 8 em cada 10 brasileiros online
online estão no Facebook, são 99 milhões
de usuários ativos mensais. Já o Instagram
abrange 400 milhões de pessoas no aplicativo.
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realização das atividades e obedeceram
ao mesmo padrão nas redes sociais,
com o intuito de aproveitar ao máximo
o potencial de alcance do público-alvo.
Além da fanpage do Festival Acordes
do Amanhã, também foram utilizadas
como agregadoras de conteúdo a fanpage
e o instagram da Plataforma Sinfonia
do Amanhã e da Quitanda das Artes,
do enorme alcance dessas páginas para
promover as postagens do Festival.

Existiram os seguintes
modelos de postagem:

1
2
3
4

Postagens institucionais informando programação,
número de espetáculos, cidades e estados onde
o Festival aconteceu;
Acompanhamento e registro ao vivo das atividades;

Clipping de notícias;
Compartilhamento de postagens do festival
nas redes utilizadas como suporte (Quitanda
das Artes e Plataforma Sinfonia do Amanhã).

As principais publicações receberam menção e algumas
postagens foram acompanhadas do seguinte texto de
apresentação citando todos os parceiros do projeto por
meio das seguintes hashtags:

#Enel #Cultura #Musica #SecultCE
#SomosMusica #QuitandadasArtes
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EDIÇÃO CEARÁ
No estado do Ceará, o Acordes do Amanhã
levou 126 apresentações musicais para os
espaços urbanos de oito cidades cearenses.
Começando em Fortaleza, no dia 9 de novembro, o Festival Itinerante desembarcou
também em Itapajé, Guaramiranga, Caucaia,
Aquiraz, Sobral, Orós
Paracuru no dia 17 de novembro.
Os dados apresentados abaixo são referentes
ao período anterior e posterior ao evento,
entre os dias 19 de outubro e 30 de novembro.
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NÚMERO DE CURTIDAS FÃS NA PÁGINA

845

até 30 de novembro
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PÚBLICO

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

64%
na faixa etária
de 18 - 34 anos.

Perfil das pessoas que se envolveram nas publicações

52%

das pessoas
que curtiram,
comentaram
ou compartilharam
publicações
da página têm
entre 18 e 34 anos
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ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES
ALCANCE PAGO E ORGÂNICO

1.910

pessoas alcançadas
em 25 de outubro de 2018.
(pico de alcance pago)

1.775

pessoas alcançadas
em 08 de novembro de 2018.
(pico de alcance orgânico)
ALCANCE DEMOGRÁFICO

10 cidades
com mais fãs
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PUBLICAÇÕES
26 de outubro de 2018

484

pessoas alcançadas

17

cliques em
publicações

30
reações

7

compartilhamentos

5 de novembro de 2018

876

pessoas alcançadas

65

cliques em
publicações

23
reações

2

comentários

2

compartilhamentos
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7 de novembro de 2018

3.893
pessoas alcançadas

503
cliques em
publicações

239
40
reações

comentários

52

compartilhamentos

1.479

visualizações no vídeo

9 de novembro de 2018

603

pessoas alcançadas

100
cliques em
publicações

71
5
reações

comentários

5

compartilhamentos
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840
novas curtidas

2.035
pessoas engajadas

26.089
pessoas alcançadas

37.978
impressões
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1.797
48
seguidores

publicações
(18/10 a 30/11)
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PUBLICAÇÕES

(30 de novembro a 21 de dezembro)

31 de outubro de 2018

104
curtidas

1 de novembro de 2018

142
curtidas

5 de novembro de 2018

110
curtidas
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7 de novembro de 2018

142
curtidas

9

comentários
9 de novembro de 2018

211
curtidas

3

comentários

ALCANCE DEMOGRÁFICO

Cidades

64% estavam em Fortaleza
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4.360
pessoas engajadas
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