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1.1 DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Conferência CoMA
Valor do Global do Projeto: R$ 302.500,00
Valor de Emendas: R$ 302.500,00
Local de realização: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul
Período de Execução: Início: 10/06/2022 Término: 10/12/2022
Enquadramento: Educacional (   ) Participativo ( X ) Auto Rendimento ( )

mailto:cp.michellecano@gmail.com


1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)

A Associação Traços foi fundada em 2006, e nestes mais de 10 anos de existência, sempre objetivou a realização de
atividades visando o bem-estar social, por meio de ações de educação e cultura. Passando por 2 momentos distintos de atuação:
trabalhou como associação ligada à educação popular e instrumentalização da arte como ferramenta de emancipação de minorias
e populações vulneráveis A partir de 2016, com a alteração do nome ampliou seu foco na atuação em projetos e ações resultantes
do compromisso da entidade com a manutenção da Revista Traços (*), incluindo em seu escopo ações de ocupação da cidade.

Como decorrência de sua missão, a Associação criou uma série de eventos intitulados EnconTraços, ações culturais
como saraus, encontros, debates e pocket shows em espaços vocacionados para a cultura. Foram realizados ao todo 10 Saraus
EnconTraços em 2016, além de diversas outras atividades menores, tornando-se em pouco tempo ações de referência de
ocupação cultural na cidade. Em março de 2017, em parceria com a Central de Produção, a Traços realizou seu primeiro
evento musical, o Festival EnconTraços, comemorando 2 anos do projeto da Revista Traços. Com um público superior a 2.500
pessoas, o evento cultural ocupou parte do Setor Comercial Sul, espaço que vem se afirmando como cada vez mais
vocacionado para a cultura e para o entretenimento. A ação cultural contou com atrações artísticas reconhecidas
nacionalmente. Como ação permanente em todos os eventos realizados pela produção, foram inseridos cerca de 10
porta-vozes no mercado de trabalho, a partir da articulação com as empresas de serviços contratadas.

Assim, nas ações culturais realizadas, a associação Traços prima pelo fomento e promoção da cultura, sempre com o
compromisso e cuidado com a inclusão e cidadania. Neste sentido, a Revista Traços também firmou parceria com o projeto
“Quinta Cultural”, para levar Porta-Vozes da cultura e pequenas programações culturais, articuladas pela Associação. Em
2017 a Associação passou a ser realizadora do projeto e firmou um Termo de Fomento com a Secretaria de Cultura para a
realização de 17 edições do projeto entre os meses de maio e outubro de 2017 no Setor Comercial Sul.

A Associação desenvolve parcerias com diversos órgãos e instituições, públicas e privadas, para a realização de seus
objetivos. Convém destacar:

● Ministério da Saúde
● Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
● Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos

do Distrito Federal
● Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal
● Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal
● Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Centro de Atenção Psicossocial- CAPS
● Casa da Mulher Brasileira
● Escola de Meninos e Meninas do Parque da Cidade
● Empresas Junior da Universidade de Brasília - UNB
● Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
● Cria Brasília – Liberty Mall
● Cine Cultura do Liberty Mall
● Centro Universitário de Brasília – CEUB
● Centro Universitário IESB
● União Pioneira de Integração Social – UPIS
● Universidade Católica de Brasília
● Associação Namastê
● Sebinho
● Ernesto Café
● Associação dos Artesãos da Torre de TV
● Abrasel
● Sindhobar
● Grupo Musical Adora Roda
● Banca da Conceição 508 sul
● Instituto Ipê.
● Casas de Recuperação
● ONU – Organização das Nações Unidas
● Souza Cruz
● Bancorbrás



Portanto, considerando a vocação da Associação para realizar projetos de diferentes formatos e linguagens, assim como os
princípios que norteiam suas ações, assim como o fomento ao protagonismo social, a Traços propõe, desenvolver um projeto
que tem um potencial nacional para dar continuidade em grande escala aos seus objetivos.

Revista Traços
A Revista é produzida pela Associação Traços de Comunicação e Cultura, que desenvolve o projeto de inclusão social através
da cultura por meio de publicação, editoração da revista, bem como promove ações de cunho social, desenvolvimento de
pesquisa, promoção a educação, seminários, cursos e atividades relacionadas a gênero, cultura, saúde, política, biologia,
economia, religião, filosofia, psicologia e antropologia na perspectiva da cultura ou população em situação de rua.

● Passaram pelo projeto e receberam treinamento: 158 porta-vozes da cultura;
● Receberam auxílio-aluguel e deixaram a rua: 59 porta-vozes (38 seguem na Traços);
● Passaram a custear a própria alimentação: 90% dos porta-vozes;
● Apresentaram melhoras nos cuidados com higiene e nas vestimentas para trabalho: 100% dos porta-vozes;
● Conquistaram um emprego formal e deixaram as ruas: 09 porta-vozes;
● Voltaram para casa da família: 08 porta-vozes;
● Morando em casa de recuperação de dependência: 02 porta-vozes;
● Passaram por casas de recuperação e já estão de volta após cumprir todo o tratamento 05 porta-vozes;
● Superaram a situação de rua (total): 69 (soma do abrigo, retorno a famílias e casa de recuperação);
● Recebem atendimento jurídico do projeto: 19 porta-vozes

A Associação Traços é responsável por toda gestão do projeto, com acompanhamento dos processos e empenhos de recursos
junto a órgãos públicos, inclusive pela prestação de contas final.

Em 2017 foram 2.466 convites para escolas públicas do DF, Clube do Choro e Escola de Música de Brasília;
1.500 convidados e 92 pessoas com algum tipo de deficiência que acessaram o evento de forma gratuita. Dentre o público
presente, tivemos compras de ingressos de 5 cidades brasileiras diferentes (Goiânia, São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro e
Florianópolis); total de 186 músicos e 85 convidados para participarem das conferências vindos de outros Estados e/ou Países;
220 músicos do Distrito Federal; 67 voluntários; 44 portadores de necessidades especiais contratados, e a realização de 07
oficinas artísticas e de sustentabilidade.

Em 2018 realizamos um dia de conferência gratuita voltada para games e uma feira de design que aconteceu numa das vias
principais do Festival. Tivemos um público de 18.273 pessoas. Foram 9 influenciadores; 49 convidados nacionais e 9
internacionais para participarem de palestras e conferências; e 191 músicos vindos de outros Estados e/ou Países. Quanto ao
público com deficiência presente no evento, foram mais de 64 pessoas identificadas. Contratamos 46 pessoas entre
Porta-Vozes da Cultura da Revista Traços, Imigrantes Residentes, Refugiados e pessoas com deficiência física ou intelectual
para inclusão e geração de emprego e renda.

Em 2019 O Festival CoMA#3 – Convenção de Música e Arte, foi um grande espetáculo de conhecimento, de economia
criativa, de networking, de música, de arte, de sustentabilidade, de acessibilidade, de tecnologia, de inovação, de gastronomia,
de respeito à diversidade e a pluralidade de ideias e pensamentos. Conquistamos a potencialidade máxima de criatividade
ativa, aquela que gera valores imateriais, culturais e econômicos! O Festival começou no dia 1 de agosto de 2019, com a
abertura da Conferência, no centro cultural do complexo Brasil 21, e seguiu no dia 02 de agosto. Durante esses dois dias
tivemos 9 conversas, 2 workshops, 15 showcases, 24 pitches, 1 reunião aberta e 1 banda selecionada para o Road To Indie
Week, no Canadá, onde o público pôde experimentar o melhor de um ambiente de negócios, no âmbito nacional e mundial. A
Conferência foi um espaço de encontros, de networking, de aprendizado, de possibilidades reais, de apresentações/defesas de
artistas de todas as partes, ou seja, conseguimos superar as expectativas e identificar melhorias visíveis em comparação com
2017 e 2018. No dia 2 de agosto também teve a festa de abertura, que aconteceu no Complexo Funarte, festa para convidados,
com várias bandas e DJs se apresentando. Atingimos uma média de 20 mil pessoas que circularam durante todos os dias de
Conferência e Festival.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Festival CoMA caminha ao lado de outros grandes festivais do país ao proporcionar para o público do Distrito Federal
um intercâmbio entre artistas locais e nacionais, e trabalhadores do segmento do mercado da música regional, nacional e
internacional, e se consolida como um dos grandes festivais de música do Centro-Oeste, promotor e gerador de fluxo turístico para
o Destino Brasília.

Braço formativo e de negócios do Festival CoMA, a Conferência do CoMA será realizada entre os dias 4 e 5 de agosto e é
espaço dedicado ao desenvolvimento da indústria musical do Distrito Federal a partir da troca de experiências entre os mercados da
música local, regional, nacional e internacional. Visa contribuir com a acessibilidade, sustentabilidade e democratização do acesso



ao mercado para os pequenos empresários, artistas, agentes culturais e trabalhadores das cadeias produtivas da música na
estruturação de seus negócios, networking entre os empresários do setor, revelação de novos talentos e criação de redes de
intercâmbios em seus segmentos de mercado.

Ao se compreender como fomentador do equipamento turístico da capital, uma vez que convida turistas de negócios para
suas programações, a Conferência do CoMA apresenta aos seus convidados nacionais e internacionais terminais de passageiros,
hospedagens, centros culturais e instalações importantes para o desenvolvimento turístico do Distrito Federal; aos convidados e
público local, fomenta também o acesso a centros culturais e instalações importantes para o desenvolvimento turístico do Distrito
Federal, fomentos necessários para a fruição dos bens turísticos e culturais do Distrito Federal após o esfriamento do segmento
turístico provocado por impactos pandêmicos.

Desta feita, o segmento musical, uma das atividades relacionadas ao turismo e seu mercado, sofreu severos impactos
negativos no percurso da Covid-19. No ensejo de renovar e possibilitar possíveis novos ares para respiros que alimentem o
segmento de mercado musical e turístico do Distrito Federal, a Conferência CoMA intenciona trabalhar dois conceitos
estruturantes: Brasília Destino Festivaleiro e Consciência para todes. Em dois dias de evento a ser realizado em um dos pontos
turísticos centrais para efervescência turística e musical da cidade, o Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul, serão apresentadas
em uma agenda que ainda está sendo desenhada capacitações técnicas no formato de oficinas, painéis de discussão de temas como
remuneração no streaming; as soluções audiovisuais para o mercado da música; o que significa virar sócio de uma música
(metaverso e NFTs)?; o futuro enquanto narrativa: quais são os futuros utópicos do mercado da música?, entre outros. Está também
prevista na programação a noite "Camino para Altavoz ”, onde duas bandas de Brasília serão escolhidas por produtores
colombianos para participarem de um festival que acontece em Novembro em Medellín, Colômbia.

Conceito

A Conferência do Festival CoMA é um evento internacional de conteúdo, networking e mercado focado em co-criar
soluções para o futuro das cadeias produtivas da música e dar luz a assuntos sobre as atuais inteligências do mercado da música. É
um evento que propicia o intercâmbio entre empreendedores do Distrito Federal com profissionais de sucesso extremamente
capacitados em suas áreas que atuam fora do Distrito Federal. Portanto, a Conferência é uma ferramenta de qualificação
profissional do segmento musical do Distrito Federal que também cria oportunidades para que estes possam conhecer e trocar com
especialistas de mercado com experiências nacionais e internacionais, além de fechar negócios com eles.

A Conferência do CoMA busca uma relação de intercâmbio "ganha-ganha" e horizontal com todos os parceiros e
convidados, locais, nacionais e internacionais. Para os empreendedores do DF, a Conferência proporciona networking e
possibilidade de negócios com os convidados internacionais, nacionais e os profissionais, curadores, programadores, artistas e
empresários da música e da cultura de todas as regiões do país que vem para o evento. Para os convidados de fora do DF, a
Conferência é uma oportunidade de entrar em contato com o destino Brasília a partir de roteiros próprios criados pelo CoMA, a
partir da campanha “Minha Cidade é de Festival”. Além de conhecer e intercambiar com a música e a cultura produzidas no
Distrito Federal, e estabelecer oportunidades de parcerias comerciais e ainda viver nossa cidade sob um aspecto turístico-musical.

Público-Alvo

A Conferência do Festival CoMA tem como público-alvo empresários da música, artistas, gestores culturais e criativos,
profissionais de mercado das cadeias produtivas e técnicas da música, pesquisadores, produtores e criadores em geral.

O retorno de grandes eventos se faz necessário devido às enormes perdas do segmento de shows e festivais. O CoMA –
Consciência, Música e Arte - Festival CoMA#5, vem ao encontro dessa retomada e visa apresentar a consolidação entre novos
talentos e o mercado nacional e internacional, bem como estimular o governo e as articulações de políticas públicas que fortalecem
e criam novas oportunidades a diversos artistas e grupos. Com o avanço da vacinação no país já é possível sonhar com o retorno de
grandes eventos e festivais.

Os grandes festivais têm o poder de atrair visitantes às cidades onde ocorrem. Dependendo da dimensão e do tipo de
evento, bem como da sua projeção midiática, a presença dos turistas é muito importante para o desenvolvimento de um destino
turístico.

Um festival pode contribuir, em grande escala, para o desenvolvimento econômico, social, cultural ou ambiental de uma
cidade. Quando a localidade oferece um calendário regular de eventos, torna-se mais atrativa para o tipo de turistas que não se
contenta somente com o turismo tradicional de sol e praia ou de visitas a museus e locais com patrimônio monumental ou
arquitetônico.

A retomada dos festivais, como o CoMA – Consciência, Música e Arte - Festival CoMA#5, é estratégica para o DF, pois
além de atrair a indústria e o comércio criativo, convida para a sua programação produtores e realizadores nacionais e
internacionais, possibilitando novos negócios, novos eventos musicais, aumentando a projeção do destino Brasília e seu viés
autoral, disruptivo e comercial.



De acordo com a ex-Secretária de Turismo do DF – Vanessa Mendonça, Brasília já nasceu disruptiva, rompendo
paradigmas e inovando. Nasceu de um sonho e tem grande capacidade de atrair e criar eventos. Temos vocação para o Turismo
Criativo, que deve ser considerado como um dos mais importantes geradores de emprego e renda para pessoas de qualquer faixa
etária”

A proposta do festival é a democratização de acesso do público, acessibilidade e sustentabilidade. Portanto, foi
desenvolvido o programa CoMA Consciente desde a primeira edição do Festival, que representa uma iniciativa inspirada numa
pauta mundial positiva da ONU - a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que visa engajar, inspirar e
orientar os diversos públicos envolvidos com o evento para a adoção de boas práticas de valorização e inclusão das pessoas, da
cultura e economia local, e de redução e compensação dos impactos ambientais do evento.
Em 2019 o direcionamento foi dado para atitudes de consumo consciente, com medidas simples, tais como a não utilização de
descartáveis de isopor, cardápios com uso de produtos da agricultura familiar, produção orgânica do DF e do Cerrado, coleta e
destino adequado do óleo usado de cozinha, 100% do resíduo orgânico gerado foi encaminhado para a produção de adubo, uso
preferencial de embalagens compostáveis. Disponibilização de ervas aromáticas, frescas e orgânicas para incrementar os drinks,
que foi uma experiência que inspirou as pessoas para terem e plantar em suas próprias casas. Uso de estruturas em bambu e pallet,
sistema de iluminação com lâmpadas LED, que reduz em até 80% a demanda de energia. Para os fornecedores e equipes da
produção além de treinamento, entregamos o Guia de Regras e Recomendações de sustentabilidade. Para o público, foi
disponibilizada uma campanha nas redes sociais com reflexões e dicas práticas de consumo consciente para o dia- a-dia, além de
sinalizações educativas em todo o evento. Em 2019, para conhecer melhor o perfil e performance socioambiental dos nossos
fornecedores e equipes de produção, tivemos um Formulário de Dados Socioambientais super completo, que norteou a avaliação do
Coma Consciente focada na melhoria contínua em torno do tema. 100% do resíduo reciclável foi destinado à Associação de
Catadores Recicla Brasília, gerando trabalho e renda para 26 famílias. Uso do Meu Copo Eco, evitando a geração de copos
descartáveis, não utilização de canudos plásticos, camisetas da produção de 100% algodão, geradores com uso de diesel menos
poluente, local de realização do evento em área central do DF, permitindo o acesso facilitado e com a existência de amplo
estacionamento gratuito, hospedagem dos artistas em hotel próximo ao local do evento minimizando a demanda de transporte e
emissão de CO2. Uso prioritário de meios eletrônicos de divulgação, comunicação educativa com divulgação de dicas de
sustentabilidade voltadas para o dia a dia do cidadão. Desde a 1ª edição, o Festival faz o inventário de carbono do evento a partir do
consumo de energia, da queima de combustíveis fósseis e geração de resíduos orgânicos sendo a compensação feita pela compra de
crédito de CO2 e plantio de mudas nativas do Cerrado. Esta estimativa é realizada a partir do Inventário de Emissões, executado
com base em metodologias internacionalmente reconhecidas, como a ABNT NBR ISO 14.064:2007 e o GHG Protocol - Programa
Brasileiro.

Nosso projeto é consciente e busca a verdadeira implementação das ações propostas e tem a sustentabilidade e
acessibilidade enraizadas no seu desenvolvimento. Buscamos oferecer para o público uma experiência de INCLUSÃO
SOCIOPRODUTIVA, VALORIZAÇÃO e RESPEITO às pessoas, à cultura, ao meio ambiente e à economia local.

Acreditamos que o apoio e iniciativas como estas são de grande relevância, e devem ser incentivadas e só serão possíveis
se puderem contar com o apoio financeiro por parte do governo.

Nosso projeto se apresenta com base na Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a política de turismo do
Distrito Federal, que diz:

I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de
equidade social, eficiência econômica, diversidade cultural,
proteção e conservação do meio ambiente;
II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos
positivos sobre a qualidade de vida da população da RIDE; III –
mobilização, por meio da articulação de atores locais e da
sociedade civil organizada no processo de desenvolvimento
econômico do Distrito Federal;
IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do
turismo num ambiente multidisciplinar, caracterizado pela
confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o
influenciam;
V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e
privado, para uma gestão compartilhada do turismo na RIDE;
VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com
enfoque na vocação de Brasília para o turismo cultural, cívico e
arquitetônico;
VII – uso sustentável dos atrativos e dos recursos naturais; VIII
– inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da
geração de emprego e renda oriundos da atividade turística;



IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade,
orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação;

X – competitividade, por meio de diversificação à segmentação da demanda estabelecida no mercado turístico, e por
meio da qualidade dos produtos;

XI– especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e
acadêmicas voltadas para o turismo, bem como da valorização e da empregabilidade dos segmentos profissionais
envolvidos na atividade turística

XII – qualidade, por meio do estímulo a padrões de excelência na qualidade dos produtos e serviços oferecidos e dos
profissionais envolvidos na atividade turística, bem como por meio do combate à informalidade e do
estabelecimento de critérios de fiscalização e de

certificação de produtos e serviços;
XIII – integração, atuando em regime de cooperação com os órgãos, as entidades de classe e as associações

representativas voltadas à atividade turística.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A quinta edição da Conferência do Festival CoMa#5 se apresenta como um grande ambiente de troca de experiências, vivências e
trajetórias entre turistas de negócios, convidados pelo Festival, e participantes do segmento de mercado musical do Distrito Federal
em suas diversas frentes, em um intercâmbio entre as cadeias produtivas da música regional, nacional e internacional.
Esta troca de conhecimentos será desenvolvida e incentivada a partir da programação da Conferência com circuito de debates,
palestras, pitches e showcases possibilitadores de novos negócios e intercâmbios criativos, reafirmando o Destino Brasília enquanto
ambiente de efervescência musical, propagando a imagem positiva do Destino interna e externamente, como rege a Lei 4883 de
2012, promovendo e divulgando o potencial turístico e criativo da capital ao consolidar a tendência criativa, autoral e ímpar do
Distrito Federal em seus segmentos de mercado turístico e musical.

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A música talvez seja a expressão artística mais presente no cotidiano da sociedade brasileira, abrangendo todas as classes sociais,
de qualquer cidade, e consumida por diferentes faixas etárias. Ao contrário do que normalmente se imagina, a indústria da música
não está restrita apenas ao grande mercado, ao grande hit, à grande estrela da música. Há também milhares de micromercados, de
mini-hits e de artistas satélites. As oportunidades de negócios são para todos, da corporação multinacional ao músico
independente.

O negócio da música envolve diversos profissionais: artistas, autores, técnicos, produtores, empresários, profissionais liberais,
imprensa, estudantes, além de outros diversos atores que forma a cadeia produtiva da música. Essa cadeia gera renda e emprega
milhares de pessoas no mundo inteiro. Segundo dado do Sebrae, atualmente existem 91.023 pequenos negócios formalizados
operando na indústria da música no Brasil, sem contar nos outros milhares que atuam informalmente. Atualmente, a música é um
dos mais importantes setores da economia.

A realização da quinta edição da Conferência do Festival CoMA é fundamental para potencializar um espaço de consolidação
entre novos talentos e o mercado nacional e internacional, bem como articulações que fortaleçam e criem novas oportunidades a
diversos artistas e grupos; será um espaço estratégico para Brasília, além de atrair a indústria e o comércio, continuará atraindo
produtores de todo o Brasil, podendo potencializar boas rodadas de negócio, atração de eventos musicais para a capital e assim
fortalecer o turismo local, bem como projetar através da música a cidade.

O turismo de eventos e aqui em tela tratamos de um festival, impulsiona a dinâmica social, cultural e econômica do Distrito
Federal que demonstra a cada ano o crescimento do segmento e potencial existente na cadeia produtiva, uma das questões
mais importantes trata da qualidade dos serviços e operacional de um festival como  o CoMA.

Os festivais por si só são uma enorme oportunidade de negócios e que consequentemente estratégicos para o turismo. Getz
(2008) elucida que os festivais emergem como um “subcampo” distinto do segmento de eventos porque ocupam um lugar
especial em quase todas as culturas, sendo especialmente requisitados para promover atrações culturais.

Importante frisar que buscamos a cada edição inspirar criatividade, com a promoção da economia criativa, da gastronomia e
primariamente pela geração de experiências e de inovação. São as nossas ações e estratégias que o diferenciam, superando as
expectativas de público por meio de avaliações cognitivas, afetivas e experienciais (CAMPOS, 2008; TUAN, 2012).

Estudiosos do tema, como Felsenstein e Fleischer (2003) propõem três razões para justificar a popularidade dos festivais como



promoção turística de um destino: a) a capacidade de aumentar a demanda para o turismo local;
b) a capacidade de recriar a imagem de um destino ou mesmo sua inserção no mapa do turismo; e c) ampliar a capacidade
turística de diversas formas, por meio do posicionamento estratégico de um festival no calendário de eventos de um destino.

Já na sua criação, o CoMA – Consciência, Música e Arte, se consolidou regionalmente por ser o único festival do segmento
em todo Centro-Oeste. Contribuindo para que o Distrito Federal se torne referência em negócios de música e da economia
criativa de um modo geral. Com essa missão, o Festival atinge, de forma direta, duas políticas públicas importantes: o
desenvolvimento econômico – através do estímulo às cadeias produtivas ligadas à economia criativa – e o estímulo à cultura,
tendo o Distrito Federal como celeiro de produções culturais e artísticas inovadoras, verdadeiras experiências para o público.

Sendo assim, o Festival CoMA chega na quinta edição depois de 3 eventos presenciais e um híbrido, que se encontra em
andamento, como um festival que promove uma experiência acolhedora a todo tipo de público, respeitando todas as diferenças
e promovendo diálogos que constroem um futuro possível por meio da música, do mercado cultural e do entretenimento.
Durante esse período, tivemos mais de 50 mil pessoas transitando pelo festival, mais de 180 artistas se apresentando e um
podcast com 8 episódios abordando temas que dialogam sobre consciência, música e arte.

O projeto tem como motivação festivais internacionais que procuram expandir a experiência para além das atrações artísticas.
Nesses eventos é valorizada a conexão entre os segmentos artísticos, a criação de networking, os intercâmbios feitos entre
artistas de diversas partes do mundo e a geração de informação e profissionalização para o mercado cultural. Dessa forma, o
CoMA realizou nessas 4 edições mais de 100 palestras, 80 pitches, 15 showcases e 20 workshops, trazendo para Brasília
bandas, produtores, influenciadores e jornalistas nacionais e internacionais para promover a economia criativa da cidade. O
festival também deu a oportunidade de exportar bandas brasilienses para eventos internacionais, representando a cultura local.

A parte do conhecimento de mercado também é atrelada à criação de experiências e de bem-estar para os frequentadores do
festival. Dessa forma, o Festival CoMA propicia uma vivência única, que fortalece o sentimento de pertencimento do nosso
público, além de apresentar a diversidade e o patrimônio cultural e turístico do Distrito Federal. Nas últimas edições o evento
ocorreu entre o Gramado da Funarte, o Clube do Choro e o Planetário, um local central da cidade, de fácil acesso,
democrático, arborizado, ao ar livre, e com chances mínimas de chuva.

Por se tratar de um festival que tem a consciência como um dos pilares principais, temos em seu escopo ações em 4 áreas que
refletem o comprometimento com o atendimento, com a sustentabilidade, com a inclusão social e a acessibilidade por meio do
programa “CoMA Consciente”. As medidas inovadoras criadas e executadas pelo programa permitem a democratização do
acesso e constroem uma sensação de pertencimento para o público, para o staff e para os artistas que frequentam o festival.
Além disso, são iniciativas alinhadas às 17 ODSs da ONU/Agenda 30 e visam transformar o festival em um indutor de
transformações positivas.

No segmento da inclusão, há uma preocupação constante em fazer com que o público se sinta pertencente ao evento. Dessa
forma, a curadoria se preocupa em diversificar o gênero musical, e promover a inclusão de negros, LGBTQIA+s e mulheres
com posições de destaque no line-up. Em 2019 por exemplo tivemos 14 artistas negros, 23 mulheres e 10 LGBTQIA+s, um
número que vem aumentando gradativamente desde o início das atividades do festival. Por fim, a curadoria também incluiu
artistas de diferentes países, como Singapura, Coréia, Suíça e Colômbia como forma de diversificar ainda mais as atrações
musicais do evento. Como forma de seguir esses princípios sem poder realizar o evento presencialmente, na edição de 2021 o
CoMA lançou o podcast “Laboratório de Mundo”, que tem como apresentadora a cantora Linn da Quebrada. A artista trans
dialoga com outras personalidades do cenário cultural sobre temas que permeiam a diversidade, a arte, a música e a
consciência.

No segmento da acessibilidade o programa CoMA Consciente tem sido um grande apoiador para garantir medidas acessíveis
para o público PCD. O evento é pensado para ter aproximadamente 18 medidas inovadoras que atendem deficiências físicas,
auditivas, visuais, mentais, e múltiplas, que é a associação de mais de um tipo de deficiência, gerando um ambiente viável
tanto para o entretenimento como também para a contratação de PCDs. Na edição de 2019 tivemos cerca de 80 PCDs
contratados no evento, gerando renda para essa população além disso, 229 pessoas PCDs frequentaram o evento na mesma
edição, um aumento de mais de 300% comparado com a edição de 2018. A estrutura do local foi tão bem pensada que tornou
o evento “A Disneylândia para pessoas PCDs”, como relatou um dos frequentadores do evento. Ao promover a inclusão de
pessoas com deficiência dentro do evento, fortalecemos uma experiência mais democrática e inclusiva para os frequentadores
do festival.

Com relação às medidas de sustentabilidade, o projeto integra toda a experiência do festival visando movimentar
culturalmente e economicamente, mas sempre estabelecendo relações de cuidado, comprometimento e afetividade com o
meio-ambiente. Essas ações já garantiram 2 certificações por duas instituições relevantes,
sendo uma no cenário mundial - A Greener Festival e outra no cenário nacional a ISO20.121. Entre algumas medidas que o



projeto adota, possuímos: um plano de compra de crédito de carbono que é revertido no plantio de mudas nativas do cerrado,
iniciativas que evitam o uso de materiais de difícil reciclagem, um plano voltado para a redução e uma melhor gestão de
materiais recicláveis, o uso de estruturas de bambu e pallet que reduzem em 80% o uso de energia e campanhas para o staff e
para o público que contribuem para a educação ambiental.

Com a retomada das atividades culturais, Decreto Nº 42.525, de 21 de setembro de 2021, depois do hiato devido ao Covid-19,
vemos uma janela de oportunidade para o retorno de diversos segmentos artísticos que foram prejudicados na pandemia. Com
a realização do Festival CoMA acreditamos que contribuímos para o fortalecimento da cadeia produtiva cultural e turística,
para o incentivo da economia criativa de Brasília e para a construção da identidade da cidade. Tendo isso em vista, obter o
patrocínio da Secretaria de Turismo se faz extremamente necessário neste momento de retorno das atividades. Visto que o
projeto seria responsável por gerar empregos, valorizar o turismo local, promover a diversidade e contribuir para que Brasília
e o Festival CoMA expanda seu alcance em ser referência na promoção da economia criativa e do turismo.

É notório o conhecimento de que Brasília tem diversidade étnica, atributos culturais e inegável criatividade; variedade de
locações, clima favorável, ambiente pacífico, livre de catástrofes naturais e de ações terroristas. Essa é uma combinação
promissora, que deve assumir um papel de destaque como ferramenta de desenvolvimento da cadeia produtiva local. O setor
pode ser responsável por resultados positivos para o futuro e o presente de uma comunidade, gerando empregos e
oportunidades, renda e divisas, além de impulsionar a economia criativa, a cultura, o turismo e o empreendedorismo.

Em nosso projeto damos garantia de acesso universal, igualitário. Entendemos que é necessário dar acesso a toda
programação de forma abrangente e segura, e assim também, criar mais empregos e renda e incrementar as cadeias produtivas
envolvidas. Tornamos dessa forma a produção do Distrito Federal mais competitiva no cenário nacional, e fortalecemos o
conceito de que a inovação é a chave da transformação, mesmo em momentos difíceis.

Diante da importância desse evento, CoMA – Consciência, Música e Arte - Festival CoMA#5, e por meio de Termo de
Fomento a ser celebrado com a Secretaria de Turismo do DF e a - ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA, visando por meio da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014 / Decreto Nº 37.843, de 13 de dezembro de
2016, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da
sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, que objetivamos aproximar as pessoas de suas realidades locais e possibilitar
ampliar a agenda pública de eventos, negócios e turismo. Além disso, as parcerias com o poder público são amparadas em
regras claras e válidas em todo o país com a MROSC, com foco no controle de resultados das parcerias.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

De acordo com um levantamento realizado pelo Google e pelo YouTube, e divulgado em agosto de 2021, os festivais
movimentam uma cadeia de valor que vai muito além da música. Transporte de passageiros e de carga, hospitalidade,
comércio, serviços. Estes são apenas alguns dos setores econômicos que se beneficiam com a realização de um festival. Isso
sem falar do aumento na arrecadação de impostos e da criação de postos de trabalho, tanto diretos quanto indiretos.

A tendência hoje é que essa participação se dê de forma cada vez menos ostensiva e intrusiva, buscando a completa integração
com a narrativa, a linguagem visual e o posicionamento destes eventos – agregando, assim, mais valor para o público final.

Festivais também têm uma característica agregadora, reunindo pessoas diferentes em torno de uma paixão
compartilhada. Eles desarmam e sensibilizam o público, criando uma atmosfera de união difícil de ser igualada. Isso inspira
um senso de comunidade cuja importância se torna ainda maior neste momento, seja pelo período que passamos isolados,
seja pela onda de polarização e fratura social que alcança diversos países, inclusive o
Brasil. Alguns festivais também cumprem papel importante na conscientização e engajamento do público em torno de causas
socioambientais importantes e promovem ações que beneficiam diretamente as comunidades nas quais estão inseridos.

Trazemos à tona ainda os profissionais do backstage – produtores, carregadores, roadies, técnicos, seguranças, profissionais de
limpeza, etc – que precisam ser quase invisíveis em seu trabalho. Cabe a eles, nos bastidores, longe do glamour e dos
holofotes, criar o contexto e dar as condições para que os artistas brilhem, para que a mágica dos festivais aconteça. São
dezenas de milhares de empregos gerados pelo setor.

Sem eventos dessa natureza essa invisibilidade torna-se sua maior desvantagem e, num segmento com significativa presença
de freelancers, o impacto da pandemia foi ainda mais devastador. Foi neste cenário que surgiram projetos como a ONG
batizada de Backstage Invisível, uma rede de apoio dedicada aos profissionais do audiovisual – muitos dos quais, da noite para
o dia, ficaram impossibilitados de exercer seu ofício. A partir disso o setor de eventos se uniu em torno de associações como
Abrafesta, ABRAPE e Apresenta, cujo papel ganha relevância na interlocução entre os players do mercado e o poder público.



Com uma voz mais unificada, alinhamento em torno de pautas comuns e o apoio necessário, temos a certeza de que os
festivais marcarão uma nova era na retomada.

Vivemos no Brasil, um país que ama música, e nesse contexto um grupo de representantes de festivais independentes lançou
um manifesto em favor do fortalecimento do setor e em respeito à vida dos profissionais envolvidos. O CoMA assinou esse
manifesto fazendo parte desse grupo.

De acordo com um levantamento feito pelo DATA SIM em março de 2020, 536 empresas ouvidas pela pesquisa reportaram o
adiamento ou cancelamento de mais de 8 mil eventos de música ao vivo em 21 estados do Brasil, com uma projeção de
público de 8 milhões de pessoas, prejuízo direto de R$ 483 milhões e afetando cerca de 20 mil profissionais.

Se os resultados fossem projetados para todas as 62 mil MEIs da “música ao vivo” (empresas individuais de “Produção” e
“Sonorização e Iluminação”), os prejuízos seriam de R$ 3 bilhões afetando um milhão de trabalhadores. Isso sem contar as
empresas que não são MEIs. Em outro estudo do DATA SIM, realizado em parceria com a Sympla, foram mapeados quase 2
mil festivais de música no Brasil em 2018 – e a pesquisa aponta que estes não representam a totalidade dos festivais de música
que acontecem todos os anos no país.

Existem ainda outros dados que comprovam a importância do setor para a economia: em 2016, ele era responsável por cerca
de 2,64% do PIB, 1 milhão de empregos formais e 9,1% de taxa média anual de crescimento no período 2012/2016 (Fonte:
Plano de Economia da Música, 2016). Nos últimos dez anos a Economia da Cultura teve um crescimento acumulado de quase
70% (FIRJAN, 2014) representando 3,5% da cesta de exportação brasileira (OEA, 2013), agregando 11,4% de valor
econômico adicionado ao geral total da economia brasileira (IBGE, 2013), mobilizando um mercado interno de
aproximadamente US$ 10,6 bilhões (FGV Projetos, 2015) e representando 4,2% do total de ocupações (IBGE, 2013). Esse
segmento representava até 2016 cerca de 7,8% da malha empresarial brasileira, com alta densidade de micro empreendimento.

A música é fundamental para o funcionamento da sociedade, com o surgimento de cada novo grupo social, surge junto um
estilo musical. A música tem forte influência sobre as emoções, sentimentos, costumes e até sobre a saúde das pessoas. No
mundo atual, a música ocupa lugar de grande importância, sendo hoje o setor que, ao lado do futebol, mais mobiliza as massas
populacionais para atividades em espaços públicos. Atualmente, a música é um dos mais importantes setores da economia.

A música movimentou no mundo, em 2016, a quantia de 16 bilhões de dólares. As vendas físicas continuam caindo, e as
digitais crescendo. Estas já representam mais da metade do faturamento com música gravada em 19 países, incluindo o Brasil.
Embora ainda perca em números para o download, o streaming cresce verticalmente, confirmando as previsões de que será o
formato principal de distribuição do setor.

A música brasileira é uma das maiores forças da música mundial e a maior força da economia da cultura no Brasil. No mercado
interno, a música domina 80% do consumo nos países latino americanos o percentual é de 5%. O mercado fonográfico no Brasil
ultrapassou a marca dos 400 milhões, destes, quase 70% é representado pelo mercado digital, confirmando a tendência dos
streamings e das modalidades digitais remuneradas por publicidade. Em 2015, de acordo com um levantamento feito pelo
Sebrae, com base nas estatísticas do mercado fonográfico brasileiro da Associação Pró-Música Brasil (ABPD), existiam cerca de
91 mil pequenos negócios formalizados operando na atividade musical. O mesmo levantamento mostra, ainda, que em relação ao
tipo de repertório musical comercializado no país, 72% das vendas são de títulos brasileiros, 25% são de conteúdo internacional
e 3% são de música clássica. Isso revela que o brasileiro consome, em maior quantidade, a música produzida em seu próprio
país.

A música liga as pessoas e o universo. É ela que permite que o mundo todo se conecte, que dá ao país a sua imagem, que tem
uma linguagem universal. A música faz parte da vida do dia a dia das pessoas e por isso em 2022 já estão confirmados
grandes festivais que prometem reunir milhares de pessoas, seguindo todas as normas de segurança previstas pelos órgãos
competentes.

Reforçamos que o turismo por si só movimenta 52 setores da economia, ou seja, promover o turismo é investir no destino,
e aqui em nosso projeto é investir na capital do Brasil de forma direta.

No total, em mais de 18 meses de pandemia, foram fechados mais de 1 milhão de postos de trabalho formais nos setores
ligados ao turismo, representando quase 40% dos empregos, correspondendo ao acúmulo de perdas de R$ 65 bilhões. As
perspectivas de perdas econômicas, segundo a FGV – Fundação Getúlio Vargas, em comparação ao PIB do setor em 2019,
totalizaram R$ 116,7 bilhões no biênio 2020-2021, o que representa perda de 21,5% na produção total do período, sendo
necessário que o turismo cresça em média 16,95% ao ano em 2022 e 2023 para que haja a compensação das perdas
sofridas. Ainda que o prejuízo com a pandemia traga números alarmantes, o Turismo Interno - Doméstico, vem liderando a
reação do setor, como muitos especialistas já indicavam. Manoel Linhares, presidente nacional da ABIH - Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis declarou que: "A ocupação média está em 20% da capacidade total. O hoteleiro precisa de

https://datasim.info/pesquisas/acesse-relatorio-sobre-impactos-do-coronavirus-no-mercado-brasileiro-de-musica/
https://datasim.info/mapeamentos/disponivel-o-mapa-dos-festivais-do-brasil-by-sympla-e-data-sim/
http://culturadigital.br/pna/files/2016/05/economiadamusica_relatorio-2.pdf
https://fgvprojetos.fgv.br/artigos/1a-edicao-impacto-economico-do-covid-19-propostas-para-o-turismo-brasileiro-abril-2020
http://abih.com.br/
http://abih.com.br/
http://abih.com.br/


50% de ocupação para pagar os custos, então ele teve que diminuir gastos, dispensar funcionário". Estes dados não devem
ser encarados como um balde de água fria e sim como números reais que devem ser analisados e transformados em
organização e planejamento específicos, para que cada empresa, negócio e pessoa atuante no setor se recupere e volte a
gerar números positivos a médio prazo.

A linha curatorial do CoMA busca celebrar a música contemporânea brasileira com lançamentos de artistas de diversas
vertentes em paralelo com artistas já consagrados junto ao público. O CoMA usa a plataforma da conexão emocional prévia já
existente entre o público e os artistas conhecidos, para apresentar e introduzir novos artistas ao seu público. Metade do
Line-up é formado por artistas locais que são apresentados em todos os palcos do festival, incluindo shows em horários
nobres.

“Os desafios dos festivais de música para 2022 é alcançar a excelência. Com muito cuidado ao determinar os novos rumos
desse retorno, já temos sinais da movimentação de grandes e novos festivais de música no Brasil para 2022. O que é
possível dizer é que esses eventos vêm para o tudo ou nada. Alguns festivais já definiram suas datas e já temos uma boa
programação. Minas Gerais receberá os festivais Breve e Sarará, sendo que o primeiro será realizado durante o dia 9 de
abril com atrações de peso da música brasileira, de todas as gerações. O festival foi um bom termômetro para outros de
peso igual, como o Bananada, realizado em Goiânia, e o CoMa, de Brasília, feitos com tendências do underground e da
velha guarda da MPB. Esse tipo de festival, normalmente, tem um teor colaborativo e de inclusão muito forte, prezando
pela diversidade, tanto no line-up quanto no staff.

Em 2022 o objetivo do Festival CoMA é se aprofundar em outras áreas artísticas. De acordo com todas as questões
apontadas, entendemos ser de grande importância contar com o apoio do Governo do Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Estado de Turismo do DF e outros parceiros, para juntos trabalharmos para que o Festival CoMA se consolide
na cena nacional e internacional de um grande festival de artes, atraindo visitantes de diversos lugares do mundo, injetando
recursos na economia local, movimentando a cidade, sendo um importante espaço de exportação e importação da música
de qualidade, proporcionando conhecimento e referências de trabalhos de alto nível de excelência para os brasilienses.

Acreditamos que o apoio a iniciativas como estas são de grande relevância e que devem ser incentivadas e só serão possíveis se
puderem contar com a apoio financeiro por parte do governo em momento de retomada.

Destacamos a participação da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, no qual asseguramos a oportunidade de se
fazer novos contatos, divulgar e promover o destino Brasília. Momento de representar o que Brasília tem de melhor, com a
possibilidade de atendimentos focados na promoção turística. Momento de

estabelecer importantes contatos com profissionais que poderão potencializar a imagem de Brasília.

Resta-se clara a importância da parceria entre a Associação Traços de Comunicação e Cultura e a Secretaria de Estado do
Turismo do Distrito Federal, com a formalização do Termo de Fomento a ser firmado pretende-se garantir a melhoria na
contratação dos serviços necessários para a sua plena execução, assim como a participação da Secretaria de Estado do
Turismo do Distrito Federal que poderá aproveitar e divulgar o destino Brasília, assim como os segmentos e nichos aos quais
o DF se destaca.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA
FONTE/ORIGEM VALOR

Deputado Claudio Abrantes R$ 302.500,00
TOTAL R$ 302.500,00



2.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Fundamentado na Lei 4.883/2012, este projeto se alinha à definição de atrativo turístico orientado pelo regulamento ao
convidar para visitar o Destino Brasília turistas de negócios com o objetivo de fortalecer e ampliar a visibilidade do Distrito
Federal em seu segmento de mercado musical e turístico em outras esferas para além do local. Ao retomar o objetivo de
realizar ações presenciais estimuladoras de intercâmbios entre os segmentos de mercado musical local, nacional e
internacional em ações incentivadoras da troca de experiências e expertises em códigos distintos, movimenta-se não somente
o mercado da música mas também o tráfego turístico do Distrito Federal com a possibilidade de apresentar aos convidados
os serviços de terminais de passageiros e hospedagem, e acesso espontâneo aos pontos turísticos, e estimular os convidados
locais e o público participante a visita a espaço turístico importante na trajetória do Distrito Federal, o Espaço Cultural
Renato Russo, um dos pontos da Rota Brasília Capital do Rock.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Realizar circuitos de debates durante os dias da Conferência ofertando conhecimento e acesso às novas tecnologias
e tendências para o universo musical;

• Realizar pitches para garantir acesso e experiências relacionadas à produção musical e as novas linguagens
tecnológicas;

• Criar um espaços de intercâmbios promotores e geradores de negócios e conexões entre empresários, produtores e
artistas nacionais, locais e internacionais;

• Fortalecer o turismo e a economia criativa do Distrito Federal;
• Fortalecer o Destino Brasília no circuito das conferências musicais nacionais e internacionais;
• Criar um espaço de diálogo e troca com os festivais atuantes de Brasília, buscando o desenvolvimento

conjunto;
• Destacar o Distrito Federal como o maior promotor e articulador de negócios da música do Centro-Oeste;
• Atrair visitantes que podem colaborar para a retomada econômica do DF;
• Realizar um evento que une turismo e cultura.
• Garantir a segurança dos espectadores por meio do Plano COVID.

2.6 METAS



2.6.1 METAS QUANTITATIVAS
- Realização de 10 ShowCases;
- Realizar 35 pitches;
- Realizar  03 oficinas;
- Reunir um público rotativo de 500 pessoas;
- Estimativa de geração de 10 empregos diretos e 50 empregos indiretos.

2.6.2 METAS QUALITATIVAS
- Valorizar o protagonismo do Distrito Federal em sua efervescência musical;
- Promover intercâmbio entre os segmentos de mercado da música local, regional, nacional e internacional;
- Promover e gerar fluxo turístico para o Destino Brasília, conforme rege a Lei 4.883/2012;
- Possibilitar acréscimo na oferta turística ao trazer para o Distrito Federal turistas de negócios, conforme rege a Lei

4.883/2012;
-Apresentar os terminais de passageiros, hospedagens, centros culturais e instalações culturais importantes para o

desenvolvimento turístico do Distrito Federal aos turistas de negócios convidados, conforme rege a Lei 4.883/2012;
- Estimular o surgimento de novos profissionais do segmento de mercado musical do Distrito Federal;

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO

METAS
INDICADORES DE

MONITORAMENTO
MEIOS DE

VERIFICAÇÃO

Metas quantitativas

Realização de 10
ShowCases

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Realizar 35 pitches Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Realizar 03 oficinas Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Reunir um público
rotativo de 500 pessoas

Divulgação da Conferência do
Festival CoMA junto a
divulgação completa do

Festival em redes sociais e
veículos de comunicação

Relatório de prestação de
contas

Estimativa de geração
de 10 empregos diretos

e 50 empregos
indiretos

Contratação dos serviços
necessários para execução do

projeto

Relatório de prestação de
contas

Objetivos

Realizar circuitos de
debates durante os dias

da Conferência
ofertando

conhecimento e acesso
às novas tecnologias e

tendências para o
universo musical

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Realizar pitches para
garantir acesso e

experiências
relacionadas à

produção musical e as
novas linguagens

tecnológicas

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas



Criar um espaços de
intercâmbios

promotores e geradores
de negócios e conexões

entre empresários,
produtores e artistas
nacionais, locais e

internacionais

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Fortalecer o turismo e
a economia criativa do

Distrito Federal
Programação da Conferência

Relatório de prestação de
contas

Fortalecer o Destino
Brasília no circuito das
conferências musicais

nacionais e
internacionais

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Criar um espaço de
diálogo e troca com os
festivais atuantes de
Brasília, buscando o

desenvolvimento
conjunto

Programação da Conferência
Relatório de prestação de

contas

Destacar o Distrito
Federal como o maior
promotor e articulador
de negócios da música

do Centro-Oeste

Programação da Conferência e
divulgação do Festival em redes

sociais e veículos de
comunicação

Relatório de prestação de
contas

Atrair visitantes que
podem colaborar para a

retomada econômica
do DF

Programação da Conferência e
realização do Festival CoMA

Relatório de prestação de
contas

Realizar um evento
que une turismo e

cultura

Programação da Conferência e
realização do Festival CoMA

Relatório de prestação de
contas

Garantir a segurança
dos espectadores por

meio do Plano COVID

Medidas a serem estudadas de
acordo com o cenário

pandêmico no período de
execução do projeto

Relatório de prestação de
contas

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A
ELES ATRELADAS

1ª. Fase - Pré-Produção
● Elaborar, desenvolver e conceber o projeto, projetos cenográficos  e planejamento de programação;

● Início do processo de comercialização e promoção do projeto;

● Ações nas redes sociais com finalidade de promover o festival e o destino Brasília;

● Cotação de preços com fornecedores de toda infraestrutura física e operacional do evento (montagem,

sonorização, geradores, iluminação, cenografias, seguro, segurança, limpeza, pessoal,

assessoria de imprensa, agência de publicidade, manutenção e outros);

2ª. Fase - Execução:



● Início da campanha de divulgação do evento para público final;

● Início dos trabalhos da assessoria de imprensa do evento;

● Montagem de toda a infraestrutura física e operacional no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul;

● Realização de ações mais intensas nas redes sociais do evento nos dias que antecedem o evento e nos dias do

evento, com cobertura on-line, com envolvimento dos artistas contratados e expositores;

Realização do festival;

3ª. Fase -Pós Produção

● Desmontagem da infraestrutura do evento;

● Fechamento administrativo-financeiro do evento;

● Fechamento do clipping do evento com valoração da mídia espontânea;

● Fechamento da documentação fotográfica do evento;

● Envio de relatórios de prestação de contas.

● Avaliação do evento.

2.9 RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar os objetivos e metas descritas nos itens 2.5 e 2.6 tendo como referência a Lei 4.883/2012 ao que segue:

- Realização de 10 showcases: integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais
políticas setoriais.

- Realizar 35 pitches: integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas
setoriais.

- Realizar  03 oficinas: valorização da empregabilidade dos segmentos profissionais envolvidos na atividade turística.
- Reunir um público rotativo de 500 pessoas: contribuir para a movimentação de fluxos regionais, nacionais e internacionais de

turistas no destino Brasília, como também para a propagação da imagem positiva do destino, interna e externamente.
- Estimativa de geração de 10 empregos diretos e 50 empregos indiretos: desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos

positivos sobre a qualidade de vida da população da RIDE.
- Realizar circuitos de debates durante os dias da Conferência ofertando conhecimento e acesso às novas tecnologias e

tendências para o universo musical: integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais
políticas setoriais.

- Realizar pitches para garantir acesso e experiências relacionadas à produção musical e as novas linguagens tecnológicas:
apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo turístico.

- Criar um espaços de intercâmbios promotores e geradores de negócios e conexões entre empresários, produtores e artistas
nacionais, locais e internacionais: integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais
políticas setoriais.

- Fortalecer o turismo e a economia criativa do Distrito Federal: mobilização, por meio da articulação de atores locais e da
sociedade civil organizada no processo de desenvolvimento econômico do Distrito Federal.

- Fortalecer o Destino Brasília no circuito das conferências musicais nacionais e internacionais: integrar o turismo, bem como
suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais.

- Criar um espaço de diálogo e troca com os festivais atuantes de Brasília, buscando o desenvolvimento  conjunto:
integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais.

- Destacar o Distrito Federal como o maior promotor e articulador de negócios da música do Centro-Oeste: integrar o
turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais.

- Atrair visitantes que podem colaborar para a retomada econômica do DF: desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos
positivos sobre a qualidade de vida da população da RIDE.

- Realizar um evento que une turismo e cultura: contribuir para a movimentação de fluxos regionais, nacionais e internacionais
de turistas no destino Brasília, como também para a propagação da imagem positiva do destino, interna e externamente;



- Garantir a segurança dos espectadores por meio do Plano COVID: de acordo com protocolo estipulado pelas autoridades
no período de execução do projeto a fim de resguardar a saúde das pessoas participantes.

2.10 DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO

- Menção ao APOIO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal na barra de logos do projeto;

- Cumprimento da Transparência seguindo o rito do MROSC em aba específica da página do projeto;

- Agir de  acordo com DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, que regulamenta aplicação da Lei

Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a

administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal;

- Credenciamento da equipe indicada pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal visando à gestão da

parceria, o acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação, com acesso irrestrito as áreas do evento por todo

o período de ação.

2.11 CONTRAPARTIDAS

- Inserção da logomarca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal  e do GDF, respeitando as normas
pertinentes ao período eleitoral, nos seguintes materiais de divulgação do evento: site (www.festivalcoma.com.br) durante
60 dias; capa do Twitter do evento durante 20 dias;

- Inserção de publicações em nas redes sociais do evento, em alinhamento junto a Setur, da campanha Brasília Criativa,
apontando seus atrativos com o objetivo de promover e despertar o interesse de moradores e turistas em conhecer o destino;

- Inserção da logomarca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e do GDF nos totens de informações do
evento, respeitando as normas do pertinentes ao período eleitoral;

- Inserção da logomarca da Secretaria de  Estado de Turismo do Distrito Federal e do GDF no backdrop de entrada do
Festival, respeitando as normas pertinentes ao período eleitoral;

- Inserção das hashtags em peças de comunicação nas redes sociais do projeto: #seturdf #juntosporbrasilia
#juntospeloturismo # maisbrasilia #visitebrasilia, devendo obrigatoriamente o material ser disponibilizado e aprovado
pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF;

- Divulgação nos intervalos e/ou início e/ou final das atividades – vídeo que promova o Destino Brasília, fornecido pela
equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF.

- Desenho da participação da Setur em mesa redonda e/ou showcase e/ou pitches e similares em alinhamento prévio com a
Setur, em tempo hábil para o fechamento da programação do evento;

- Participação dos alunos de instituições de ensino técnico e/ou superior do Distrito Federal, levantadas pela Setur, para
participarem das atividades da Conferência, em quantidade a ser alinhada entre a Instituição e a Setur;

- Área destinada a Setur para promoção de kit promocional de turismo no Distrito Federal;
- Disponibilizar os registros fotográficos do evento;
- Valor estimado R$ 40. 000,00.

2.12 PLANO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- Anúncio revista: 01 publieditoral de 1 página na Revista Traços promovendo o Festival CoMA registrando o APOIO da
Setur;

- Ações em redes sociais: 40 posts Festival CoMA Instagram e Facebook;
- Ações em redes sociais: 24 stories Festival CoMA no Instagram;
- Assessoria de Imprensa: envio de releases para os meios de comunicação aos veículos de comunicação local e nacional;
- Spot para rádios de 30” em 200 inserções divulgando o Festival CoMA
- Mídia on-line: 02 anúncios em site
- Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento com a equipe da Setur visando a divulgação simultânea nas redes

sociais;
- 04 adesivos de elevadores durante 10 dias divulgando o Festival CoMA

2.13 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

http://www.festivalcoma.com.br


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Descrição Início Término

1 Comunicação jun.-22 dez.-22

2 Administrativo jun.-22 set.-22

3
Recursos
Humanos jun.-22 dez.-22

4 Cachês jun.-22 set.-22

5 Serviços diversos jul.-22 ago.-22

6
Equipamentos e
Infraestrutura jul.-22 ago.-22

7 Logística jun.-22 set.-22

2.14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Metas Especificação Período

10|06|2022
7 Logística R$ 111.007,25
4 Cachês R$ 10.000,00

6
Equipamentos
e Infraestrutura R$ 37.490,36

1 Comunicação R$ 39.460,00
25|06|2022

2 Administrativo R$ 24.000,00

3
Recursos
Humanos R$ 65.990,00

5
Serviços
diversos R$ 14.552,39

Total R$ 302.500,00

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
FESTIVAL COMA 2022

Planilha Orçamentária
CONFERÊNCIA FESTIVAL COMA 2022

ITEM DESCRIÇÃO
Q
T
D

UNIDA
DE DE
MEDID
A QTD

VL.
UNIT
ÁRIO

VALOR
TOTAL
EXEC

FONTE

META 1 -
COMUNICAÇÃO

1.1 After movie - cinegrafista 8 diária R$
650,00 R$ 5.200,00 FOMENTO

1.2 After movie - operador de som 3 diária R$
600,00 R$ 1.800,00 FOMENTO

1.3 After movie - locação de camera 8 diária R$
345,00 R$ 2.760,00 FOMENTO

1.4 After movie - edição de imagens 20 hora R$
300,00 R$ 6.000,00 FOMENTO



1.5 Banner/adesivo/sanete/metalon - Sinalização 146 M2 R$ 50,00 R$ 7.300,00 FOMENTO

1.6
Impulsionamento de redes sociais

1 verba
R$

12.500,0
0

R$
12.500,00 FOMENTO

1.7 Midia off line - Adesivo elevador 1 serviço R$
3.900,00 R$ 3.900,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 1 -
COMUNICAÇÃO >>>>> R$

39.460,00
META 2 - DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

2.1

Coordenação Conferências - Profissional responsável
pela produção de conteúdo da conferência
desenvolvendo junto com a direção geral a curadoria
dos assuntos e convidados. Após o desenho final da
programação faz o convite e organiza todas as
necessidades desses convidados e dá as diretrizes de
conteúdo e ténica para a melhor realização das
palestras. É quem gerencia toda a equipe de conferência
e levanta da necessidades de fornecedores para a
melhor realização da mesma.

4 mês R$
6.000,00

R$
24.000,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 2 -
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

>>>>> R$
24.000,00

META 3 - RH
ESPECIALIZADO

3.1

Assistentes de produção - responsáveis por assistir às
necessidades de produção (ex: verificação do
equipamento das salas, recebimento do cattering,
organização dos materiais necessários para as
atividades realizadas, receptivo)

16 diária R$
250,00 R$ 4.000,00 FOMENTO

3.3

Produtor - Profissional responsável por toda a produção
da conferência engloba a organização de cronogramas,
organogramas, alinhamento com fornecedores, entrega
de relatórios de execução, coordenação da equipe de
produção durante a execução da conferência.

40 semana R$
1.000,00

R$
40.000,00 FOMENTO

3.6
Diretor de palco - responsável pelos produção técnica
de montagem dos equipamentos de luz, video e som
das atividades.

2 diária R$
900,00 R$ 1.800,00 FOMENTO

3.7

Técnico de sala (som, luz e projeção) - técnicos
responsáveis por operar os equipamentos de som, luz e
videos visando a melhor realização das atividades do
projeto.

3 diária R$
650,00 R$ 1.950,00 FOMENTO

3.8

Orientadores de público - responsáveis por direcionar
tanto público como participantes aos ambientes
destinados para realização do evento. Esclarecem
dúvidas sobre a programação informando aos presentes
o que acontece em tempo real.

6 diária R$
160,00 R$ 960,00 FOMENTO

3.9 Tradução simultânea - responsável por traduzir para a
língua portuguesa as falas em línguas estrangeiras 3 serviço R$

5.600,00
R$

16.800,00 FOMENTO

3.10
Garçon - Responsável por cuidar dos serviços de oferta
de água, café aos participantes das atividades do
evento.

2 diária R$
240,00 R$ 480,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 3 - RH
ESPECIALIZADO >>>>> R$

65.990,00
META 4 - CACHÊS

4.1 Cachês Oficinas 5 cachês R$
2.000,00

R$
10.000,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 4 -
CACHÊS >>>>> R$

10.000,00
META 5 - SERVIÇOS
DIVERSOS

5.1 Cordão digital: poliester acetinado 40x2,5cm com
fecho 600 unidade R$ 8,57 R$ 1.714,14 FOMENTO

5.2 Crachás - porta crachá de plástico 265 unidade R$ 1,85 R$ 490,25 FOMENTO

5.3 Crachás Simples (CRACHÁS - 10X15 4/4 CORES
CF250GR, COM FURO, CORTE RETO) 400 unidade R$ 0,98 R$ 392,00 FOMENTO

5.4
Crachás COORDENAÇÃO PVC (credenciais, papel
couche 170g, formato 10,5x15, 4/0 cores, acabamento
refilado reto plastificado)

14 unidade R$ 5,00 R$ 70,00 FOMENTO

5.5 Crachás PRODUÇÃO PVC 85x55mm 4/0 frente
colorida 100 unidade R$ 4,26 R$ 426,00 FOMENTO



5.6 ECAD - Conferência Show Cases 1 serviço R$
960,00 R$ 960,00 FOMENTO

5.7

Material de escritório - materiais que serão utilizados
ao longo da produção do Festival como tintas para
impressoras, resmas de papel, canetas, blocos de
anotações, colas, grampos para grampeadores, fitas
adesivas, adesivos, pastas...

1 verba R$
8.200,00 R$ 8.200,00 FOMENTO

5.8 Seguro do evento - Conferência 508 sul 1 serviço R$
500,00 R$ 500,00 FOMENTO

5.9 Roadies 4 diária R$
450,00 R$ 1.800,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 5 -
SERVIÇOS DIVERSOS >>>>> R$

14.552,39
META 6 -
ESTRUTURA E
EQUIPAMENTOS

5.1 Internet 1 serviço R$
3.000,00 R$ 3.000,00 FOMENTO

5.2

Mobiliario - este mobiliário servirá para acomodar as
pessoas convidadas e mediadoras ao longo da jornada
da Conferência: poltronas, mesas de canto, sofás (com
dois e três lugares), mesas centrais, cadeiras, mesas...

1 serviço R$
5.550,36 R$ 5.550,36 FOMENTO

5.3 Água: galões de 20l 40 unidade R$ 40,00 R$ 1.600,00 FOMENTO

5.4 Bebedouros - modelo purificador de água 220v com
capacidade para refrigeração 10 diária R$ 54,00 R$ 540,00 FOMENTO

5.5
Backline - Road to Indie Week (2 estantes tipo X
Dupla, 2 estantes X simples, 1 suporte para teclado tipo
Stay dupla)

3 diária R$
1.350,00 R$ 4.050,00 FOMENTO

5.6 Sonorização de pequeno porte - show case 3 diária R$
2.250,00 R$ 6.750,00 FOMENTO

5.7

Cenografia Diversos: materiais que serão utilizados
para a montagem da cenografia: estruturas q30, tecidos,
colas quentes, grampeadores, grampos, cordas, ilhoses
e demais materiais que serão utilizados na cenografia

2 serviço R$
8.000,00

R$
16.000,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 6 -
ESTRUTURAS >>>>> R$

37.490,36
META 7 - LOGÍSTICA

7.1 Hospedagem SGL - hospedagem em hotel padrão 4
estrelas 80 diária R$

229,95
R$

18.396,00 FOMENTO

7.2 Hospedagem DBL - hospedagem em hotel padrão 4
estrelas 25 diária R$

282,45 R$ 7.061,25 FOMENTO

7.3 Passagem aérea nacional - aéreos para os turistas de
negócios brasileiros convidados a participar do Festival 16 unidade R$

800,00
R$

12.800,00 FOMENTO

7.4
Passagem aérea internacional - aéreos para os turistas
de negócios estrangeiros convidados a participar do
Festival

4 unidade R$
6.500,00

R$
26.000,00 FOMENTO

7.5
Van executiva - serviço para garantir o traslado dos
turistas de negócios e integrantes da equipe do Festival,
durante o Festival

35 diária R$
650,00

R$
22.750,00 FOMENTO

7.6 Cattering - equipe 200 unidade R$ 40,00 R$ 8.000,00 FOMENTO

7.7 Diária alimentação - palestrantes 20
0 unidade R$

80,00
R$

16.000,00 FOMENTO

SUBTOTAL META 7 -
LOGÍSTICA >>>>> R$

111.007,25
META 8 - COVID
SUBTOTAL META 8 -
COVID >>>>> R$ 0,00

TOTAL META
1+2+3+4+5+6+7+8

R$
302.500,00 FOMENTO



4. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

5.1Planilha Global
5.2Planilha Orçamentária

Itens 5.1 / 5.2 constam no ANEXO II

* Usamos como referência a valores praticados no mercado do DF.

* Todos os serviços serão contratados via prestação de serviços, através de contrato para execução e emissão de
nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a
ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA. Por não existir contratação via CLT e RPA não
temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. Por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há
nenhum tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

3. DECLARAÇÕES

3.1 Declaração Unificada

Eu, HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ, inscrito no RG sob o nº 2473930 SSP/DF e CPF nº 014.783.741-36,
na qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, inscrita no CNPJ
08.117.759/0001- 60, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. (X) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da
Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;
2. (X) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado,
para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de



declarar ocorrências posteriores;
3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem
como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a
Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos
anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais,
contribuições, auxílios e similares;
4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados
e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art.
8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005;
5. (X) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto;
6. (X) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independentemente de
estarem gozando de férias ou não;
7. (X) A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005;
8. (X) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da
Constituição Federal;

9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal,
conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de Turismo do
Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º
grau;
11. (X) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta rubrica de encargos
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto
em análise.

Brasília, 31 de maio de 2022.

HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ
Diretora Geral

3.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso
de não haver encargos trabalhistas).

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto
em análise.

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento
de encargo.



De acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que se refere aos itens V e VI,
esclarecemos:
V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e
encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão
de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Atenciosamente,

Brasília, 31 de maio de 2022.

HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ
Diretora Geral

014.783.741-36

6.3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora
ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 12 de abril de 2022. Título do Projeto: CoMA – Consciência, Música e Arte -
Festival
Valor do Global do Projeto: R$ 302.500,00
Valor de Emendas: R$ 302.500,00
Local de realização: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Período de Execução: Início:
09/06/2022

Final: 01/12/2022

Enquadramento: Educacional ( ) Participativo



HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ

Diretora Geral

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO/ SECRETÁRIO EXECUTIVO

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília-DF, / _/2022

ASSINATURA














