EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE
PATROCINADORES
1. APRESENTAÇÃO
A Seleção Pública de Patrocinadores é um processo seletivo com abertura das inscrições no dia
30.08.2017 e encerramento no dia 13.10.2017. Tem por objeto definir as empresas PATROCINADORAS
do PROJETO ARTÍSTICO deste Edital, que será desenvolvido e executado pela Macarenando Dance
Concept. O lançamento será por chamada pública, as inscrições ocorrerão pela Internet. A análise das
PROPOSTAS DE PATROCÍNIO será realizada pela Diretoria Geral da Macarenando Dance Concept.

2. GLOSSÁRIO
2.1 PATROCÍNIO: aporte em dinheiro por parte de pessoa jurídica, em troca de associação à marca
Macarenando Dance Concept durante a execução do PROJETO ARTÍSTICO do presente Edital.
2.2 PATROCINADOR: empresa responsável pelo fornecimento do aporte em dinheiro para a
execução do PROJETO ARTÍSTICO do presente Edital.
2.3 PROPONENTE: empresa interessada e inscrita no presente Edital que apresente uma
PROPOSTA DE PATROCÍNIO.
2.4 PROPOSTA DE PATROCÍNIO: documento apresentado pelo PROPONENTE, manifestando
interesse em participar da Seleção Pública de Patrocinadores, nos termos do modelo indicado no ANEXO
II do presente Edital.
2.5 REALIZADORA: responsável pela execução do PROJETO ARTÍSTICO e demais ações conexas
descritas neste Edital – no caso, Macarenando Dance Concept.
2.6 PROJETO ARTÍSTICO: conjunto de ações de natureza artística a ser realizado pela
Macarenando Dance Concept (ANEXO I).

3. SELEÇÃO PÚBLICA DE PATROCINADORES
3.1 O montante dos aportes financeiros destinados ao presente Edital será definido em função de
cotas de PATROCÍNIO a serem estabelecidas e acordadas com as empresas PATROCINADORAS
contratadas e considerará o planejamento da Macarenando Dance Concept, bem como o valor total do
PROJETO ARTÍSTICO e o valor mínimo a ser custeado via PATROCÍNIO, conforme itens 4.1 e 4.2 do
PROJETO ARTÍSTICO (ANEXO I).
3.2 Os recursos financeiros serão destinados à realização do PROJETO ARTÍSTICO (ANEXO I) da
Macarenando Dance Concept, bem como de atividades culturais e negociais dele decorrentes, sendo que
todas as ações serão realizadas em território nacional, durante 2018-2019.
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3.3 Serão considerados os seguintes critérios na análise das PROPOSTAS DE PATROCÍNIO,
conforme detalhamento no item 5.5 deste Edital:
a)
b)
c)
d)
e)

adequação econômica;
responsabilidade cultural;
criatividade e inovação;
capacidade de potencializar as cadeias produtivas locais e regionais das Artes Cênicas;
alinhamento ao PROJETO ARTÍSTICO e ao DNA da Macarenando Dance Concept.

3.4 A seleção de uma empresa PROPONENTE não implica sua aprovação como empresa
PATROCINADORA pelo valor sugerido em sua PROPOSTA DE PATROCÍNIO.
3.5 A REALIZADORA se reserva ao direito de decidir o valor do investimento recebido de cada
PROPOSTA DE PATROCÍNIO, conforme negociação entre as partes, observado o valor máximo indicado
por cada empresa PROPONENTE.
3.6 A REALIZADORA manejará e alocará o montante de aportes financeiros para a realização do
PROJETO ARTÍSTICO com total liberdade decisória.
3.7 A REALIZADORA, por interesse estratégico, poderá analisar e selecionar empresas
PATROCINADORAS fora deste Edital.
3.8 O processo de Seleção Pública de Patrocinadores será dividido em três etapas, a seguir
elencadas:
a)
b)
c)

inscrição: de 30.08.2017 a 13.10.2017 (23h59min);
seleção: 16.10.2017 a 22.10.2017;
contratação: 23.10.2017 a 15.12.2017.

4. INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição de PROPOSTAS DE PATROCÍNIO na Seleção Pública de Patrocinadores da
Macarenando Dance Concept é gratuita.
4.2 A inscrição na Seleção Pública de Patrocinadores não garante à empresa PROPONENTE a
seleção da respectiva PROPOSTA DE PATROCÍNIO.
4.3 Cada empresa PROPONENTE poderá apresentar apenas uma PROPOSTA DE PATROCÍNIO.
4.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet. Não serão aceitas outras formas de
inscrição para este Edital.
4.5 Para inscrição, a empresa interessada deverá elaborar uma PROPOSTA DE PATROCÍNIO, em
observância ao ANEXO II, e enviá-la para o e-mail patrocinios@macarenando.com.br.
4.6 O PROPONENTE é responsável pela transmissão de dados enviados.
4.7 O endereço de correio eletrônico e telefones informados no ato da inscrição da PROPOSTA DE
PATROCÍNIO serão o canal de comunicação entre a REALIZADORA e a empresa PROPONENTE. É
responsabilidade da empresa PROPONENTE manter ativos e atualizados o endereço de correio
eletrônico e telefones cadastrados.
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4.8 Não serão avaliadas PROPOSTAS DE PATROCÍNIO que estejam em desacordo com as
exigências e condições estabelecidas neste Edital.
4.9 A REALIZADORA poderá, a qualquer tempo, exigir comprovações das informações prestadas.
Caso sejam encontradas inconsistências ou fraudes nas informações prestadas, a PROPOSTA DE
PATROCÍNIO e respectiva empresa PROPONENTE poderão ser desclassificadas, sem prejuízo da
adoção das medidas legais eventualmente cabíveis.
4.10 A alteração de parâmetros da PROPOSTA DE PATROCÍNIO pela empresa PROPONENTE
após envio da inscrição, ainda que por motivo de força maior ou caso fortuito, pode implicar sua
desclassificação a qualquer tempo, a critério da REALIZADORA.
4.11 Estão aptas a se inscrever na Seleção Pública de Patrocinadores da Macarenando Dance
Concept as empresas PROPONENTES que apresentem os pré-requisitos abaixo:
a)
b)
c)
d)

ser pessoa jurídica constituída no Brasil, segundo as leis deste País, com sede no território
nacional;
ser pessoa jurídica com comprovada idoneidade fiscal e financeira;
ser legítimo detentor ou representante dos direitos de aporte financeiro do projeto a ser
inscrito;
contemplar aportes financeiros à realização do PROJETO ARTÍSTICO deste Edital.

4.12 A PROPOSTA DE PATROCÍNIO deverá observar as informações e detalhamentos constantes
do ANEXO II do presente Edital e conterá obrigatoriamente os seguintes campos:
a) dados do proponente;
b) patrocínio: valor total do patrocínio, cronograma de aportes e benefícios adicionais;
c) contrapartidas culturais;
d) ativação do patrocínio;
e) justificativa.

5. SELEÇÃO
5.1 A Seleção será realizada pela Diretoria da Macarenando Dance Concept.
5.2 Serão priorizadas PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e empresas PROPONENTES do Rio Grande
do Sul, visando garantir os valores regionais e maior alcance na distribuição dos recursos investidos.
5.3 A seleção de uma empresa PROPONENTE não implica sua aprovação como empresa
PATROCINADORA pelo valor sugerido em sua PROPOSTA DE PATROCÍNIO.
5.4 As PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e as empresas PROPONENTES inscritas passarão pela
verificação do preenchimento dos pré-requisitos previstos no item 4.11. Não sendo aprovadas nessa
verificação, as PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e respectivas empresas PROPONENTES serão
consideradas INABILITADAS. As demais, serão HABILITADAS. Os resultados da habilitação são
decisões internas irrecorríveis, e não serão objeto de divulgação.
5.5 As PROPOSTAS DE PATROCÍNIO HABILITADAS serão avaliadas pela sua capacidade de
responder às questões distribuídas nos critérios que seguem:
a)

adequação econômica: o valor dos aportes é adequado às necessidades do PROJETO
ARTÍSTICO? Em que percentual os aportes respondem às necessidades do PROJETO
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b)

c)

d)

e)

ARTÍSTICO? O cronograma de disponibilização de aportes facilita a execução do
PROJETO ARTÍSTICO? Há previsão de benefícios adicionais ao PROJETO ARTÍSTICO
e/ou ao REALIZADOR?
responsabilidade cultural: as ações previstas na PROPOSTA DE PATROCÍNIO, em
especial as contrapartidas culturais, objetivam contribuir para o incentivo, desenvolvimento
e fomento à arte e à cultura, de modo a abarcarem além dos interesse particulares do
PROPONENTE, também de seus colaboradores, clientes, comunidades local e regional,
bem como da sociedade em geral?
criatividade e inovação: a PROPOSTA DE PATROCÍNIO traz soluções novas a
questionamentos antigos e/ou inaugura novas questões? Instaura novos procedimentos de
diálogo entre a atividade empresarial e o setor artístico? Propõe-se a repensar os modelos
de marketing cultural?
capacidade de potencializar as cadeias produtivas locais e regionais das Artes Cênicas: a
PROPOSTA DE PATROCÍNIO considera as especificidades das cadeias de produção das
Artes Cênicas, com enfoque local e regional? Identifica e potencializa suas características
inerentes? Lega desenvolvimento econômico ao setor?
alinhamento ao PROJETO ARTÍSTICO e ao DNA da Macarenando Dance Concept: a
PROPOSTA DE PATROCÍNIO considera as especificidades do Projeto Artístico? Destaca
pontos de contato entre a PROPONENTE, sua marca, seu público-alvo e seus produtos e o
PROJETO ARTÍSTICO? Compreende, valoriza e potencializa os conceitos operados pela
Macarenando Dance Concept?

5.6 Não serão selecionadas PROPOSTAS DE PATROCÍNIO:
a) que não contemplem aportes financeiros para a realização do PROJETO ARTÍSTICO deste
Edital;
b) que violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;
c) de cunho político-eleitoral-partidário;
d) cuja pessoa jurídica esteja incluída:
d.a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS
(portaltransparencia.gov.br/ceis);
d.b) no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas CEPIM
(portaltransparCEPIM (portaltransparencia.gov.br/cepim);
d.c) no Cadastro Nacional das Empresas Punidas CNEP (portaltransparencia.gov.br/cnep).
5.7 A relação das PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e empresas PROPONENTES selecionadas será
publicada no endereço www.macarenando.com.br/patrocínios em janeiro de 2018. A REALIZADORA não
publicará relação das PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e empresas PROPONENTES que não foram
selecionados e nem emitirá comunicado sobre a não seleção de PROPOSTAS DE PATROCÍNIO.

6. CONTRATAÇÃO
6.1 Para início do processo de contratação, a REALIZADORA entrará em contato com a(s)
empresa(s) PROPONENTE(S) da(s) PROPOSTA DE PATROCÍNIO selecionada(s) para negociação de
cota de PATROCÍNIO e respectivas contrapartidas culturais, benefícios adicionais e ações de ativação de
patrocínio com vistas ao comum acordo entre as partes.
6.2 A negociação não garante a chancela de PATROCINADOR à empresa da PROPOSTA DE
PATROCÍNIO selecionada. Cabe à Diretoria Geral da REALIZADORA a decisão sobre a efetivação do
PATROCÍNIO e respectiva empresa PATROCINADORA.
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6.3 Na hipótese de restar frustrada a negociação entre a REALIZADORA e a empresa
PROPONENTE, a PROPOSTA DE PATROCÍNIO será desclassificada do processo seletivo.
6.4 Para dar continuidade à contratação, será realizada verificação da documentação e da situação
cadastral da pessoa jurídica da empresa PROPONENTE selecionada.
6.5 A documentação obrigatória a ser apresentada à REALIZADORA consiste em:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

declaração contendo CNPJ e planilha detalhada dos aportes financeiros de PATROCÍNIO e
datas de sua disponibilização, assinada por quem detenha poderes para representar a
empresa PROPONENTE;
cópia autenticada de ato constitutivo, contrato social, estatuto da empresa PROPONENTE
ou declaração de firma individual em vigor, registrados na Junta Comercial, bem como suas
alterações e/ou consolidações;
no caso de sociedade por ações, cópia autenticada do documento de eleição de seus
administradores;
no caso de sociedades civis, cópia autenticada de prova da diretoria em exercício;
comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
declaração de idoneidade e de legítima titularidade da PROPOSTA DE PATROCÍNIO,
assinada pelo representante legal da empresa PROPONENTE, com firma reconhecida;
cópia autenticada do documento de identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) da
empresa PROPONENTE, que detenham poderes para assinar contratos.

6.5.1 A REALIZADORA poderá solicitar outros documentos que sejam necessários para compor a
análise do projeto.
6.6 A regularidade cadastral da empresa PROPONENTE será verificada também no ato da
contratação e na(s) data(s) do(s) aporte(s) financeiro(s) de PATROCÍNIO. Cabe à empresa
PROPONENTE a obrigação de manter regularidade cadastral, bem como encaminhar à REALIZADORA
nova documentação vigente, em caso de alteração ou vencimento de algum dos documentos citados no
item 6.5, durante a vigência do contrato. Cabe, ainda, à empresa PROPONENTE a obrigação de
encaminhar à REALIZADORA quaisquer alterações em seu ato constitutivo, contrato social ou estatuto
ocorridas no decorrer do processo previsto no presente Edital.
6.7 O prazo limite para envio da documentação relacionada no item 6.5 do presente Edital é de até
30 dias após a publicação dos resultados. O endereço para o envio da documentação será informado por
mensagem eletrônica.
6.8 A REALIZADORA não se responsabiliza por extravios ou por atrasos ocorridos durante o
processo de envio da documentação.
6.9 A contratação será realizada em estrita observância ao disposto na legislação vigente, mediante
a formalização de contratos de PATROCÍNIO e conforme diretrizes negociais da REALIZADORA.
6.10 A chancela de empresa PATROCINADORA dependerá do atendimento a todas as condições
previstas neste Edital; da aprovação pelas instâncias competentes da REALIZADORA e da formalização
do instrumento contratual.
6.11 AS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO e empresas PROPONENTES selecionadas que não
apresentem condições de contratação até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para início da
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execução do PROJETO ARTÍSTICO deste Edital, serão desclassificadas, haja vista o prazo necessário
para cumprimento dos trâmites legais e administrativos.
6.12 A empresa PATROCINADORA deverá manter documentos e comprovações relativas ao
PATROCÍNIO por um período de, ao menos, 5 anos após o término da execução do PROJETO
ARTÍSTICO deste Edital.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A participação na Seleção Pública de Patrocinadores da Macarenando Dance Concept implica a
aceitação de todos os termos constantes deste Edital.
7.2. Fica definido o site www.macarenando.com.br/patrocinios para a publicação de quaisquer
informações oficiais sobre o presente certame, sem prejuízo da utilização de outros veículos de
comunicação de que a REALIZADORA venha a dispor.
7.3. Dúvidas sobre Seleção Pública de Patrocinadores da Macarenando Dance Concept poderão ser
esclarecidas pelo e-mail patrocinios@macarenando.com.br.
7.4. A REALIZADORA reserva-se ao direito de divulgar as empresas PATROCINADORAS e de
utilizar, quando julgar oportuno, imagens e logotipos da empresa PATROCINADORA em suas ações e
peças de comunicação institucional, bem como em seu site na Internet, sem quaisquer ônus adicionais.
7.5. A Seleção Pública de Patrocinadores pode ser suspensa ou cancelada, no todo ou em parte, no
caso de superveniência de fatores conjunturais e econômicos, por decisão judicial, determinação de
órgão da Administração Pública ou por decisão da REALIZADORA.
7.6. Em nenhuma hipótese a REALIZADORA devolverá documentação referente às PROPOSTAS
DE PATROCÍNIO inscritas, em meio físico ou digital.
7.7 Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Geral da Macarenando Dance Concept, com
sede em Porto Alegre (RS).
7.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXOS
ANEXO I - PROJETO ARTÍSTICO e suas ações conexas
ANEXO II - Modelo de formulário de inscrição de PROPOSTA DE PATROCÍNIO
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ANEXO I
PROJETO ARTÍSTICO1 e atividades acessórias

SOBRE O PROJETO ARTÍSTICO
O Projeto Artístico da Seleção Pública de Patrocinadores visa o oferecimento de 516 sessões, em
2018- 2019, da CASA DO MEDO: formato inovador de apresentação teatral que coloca o público como
protagonista de uma incrível experiência interativa e sensorial de terror imersivo.
Não pense em túnel do terror, trem-fantasma ou similares de parques de diversão. A CASA DO
MEDO é totalmente diferente das atrações de terror existentes no Brasil. Trata-se de uma visita a uma
casa real, com histórias reais, que são reveladas durante a visita. E esta não é uma visita qualquer. É
conduzida por uma encenação hiper-realista, com uma narrativa fragmentada pelos vários aposentos do
local. Inspirada nos melhores filmes de terror, a passagem pela casa assemelha-se a um verdadeiro
thriller de cortar a respiração. É indicado para os amantes do terror e não é aconselhável ao público mais
sensível.
Além disso tudo, a CASA DO MEDO é também um game que envolve todos os sentidos, uma
experiência de grupo e um teste de coragem. Como num game de survival horror, as pessoas passarão
pela casa cumprindo objetivos de um jogo que se vai desenrolando durante a passagem, com tarefas a
realizar, portas a desbloquear e missões a cumprir.
O lançamento da CASA DO MEDO ocorreu em 2017, com altíssimo sucesso e engajamento de
diferentes tipos de público. Todos os (até o momento) 1.560 ingressos disponibilizados para as sessões
foram vendidos antecipadamente, inclusive para a estreia. Com o forte impacto do projeto na cidade, que
impossibilitou muitas pessoas de participares das sessões oferecidas, a Macarenando Dance Concept
reforça seu compromisso com o público e projeta para 2018 a continuidade da iniciativa, atendendo a alta
demanda pelo projeto. Serão realizadas 516 sessões em 2018-2019 com público estimado de 5.408
pessoas, e impacto em mais de 500.000 pessoas com as ações de divulgação.
Estão previstas inovações e atualizações na experiência, com novos enigmas, histórias,
personagens e missões, proporcionando à Macarenando Dance Concept o contínuo exercício da criação
artística, possibilitando o retorno de quem já passou pela CASA DO MEDO e oferecendo ao novo público
uma experiência de alta qualidade artística, imersiva, interativa, criativa e aterrorizante.

1

Todos itens do Projeto Artístico poderão sofrer ajustes conforme necessidades da Macarenando Dance Concept e
do patrocinador na fase de negociação.
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PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Março/2018 a Fevereiro/2019

PERFIL DE PÚBLICO







Classes A/B/C
Mulheres e homens
15 a 45 anos
Porto Alegre e região metropolitana
Usuários de mobile e Facebook
Interesses: tecnologia, internet, redes sociais, games, filmes, terror, aventura, esportes
radicais, experiências coletivas, RPG, parque de diversões, paintball, escape game,
realidade virtual, memes e conteúdos virais.

TAGS E CONCEITOS VINCULADOS


















Game / videogame / escape game
Imersão
Interação
Interfaces tecnológicas
Terror
Survival horror
Experiência (sensorial, emocional, física e psicológica)
Jogo realidade-ficção
Público como protagonista
Encenação contemporânea
RPG
Cultura pop
Storytelling
Mobilização de patrimônio material (ocupação de espaços urbanos ociosos ou sucateados)
Preservação de patrimônio imaterial (valorização de espaços urbanos com alto valor
histórico e cultural)
Formação de público para as Artes Cênicas
Negócios criativos / empreendedorismo criativo / economia criativa / indústria criativa
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CASA DO MEDO
VOCÊ TERIA CORAGEM DE PASSAR UMA NOITE NESSA CASA?
Existe uma casa de dois andares em Porto Alegre que poucos conhecem, mas é uma das mais
antigas da cidade e uma das mais assustadoras também. Desde 1916 pertence à família Petzhold e há
muitos anos abriga uma tradicional escola de dança. Já as lendas assustadoras que rondam a casa são
ainda mais antigas. Antes de ser comprada pela família Petzhold, há quem diga que a casa já serviu de
residência para uma pintora belga, que mantinha seu filho trancado em um quarto do andar de cima pela
vergonha do rosto desfigurado da criança. Em outra época, o local teria sido utilizado como casa de
passagem de jesuítas, muitos vitimados pela terrível epidemia de cólera que devastou a cidade em 1855.
Diversos corpos que foram encontrados em escavações recentes parecem confirmar a história. Para
contribuir com a fama sombria do local, acredita-se que exorcismos tenham ocorrido no local. Na mais
sinistra das histórias, uma empregada de estância foi enviada aos padres para que a livrassem do
demônio, mas ela acabou desaparecendo após permanecer um mês no local.
É bastante comum ouvir relatos de músicas que tocam no quarto ao lado e param quando a pessoa
se aproxima; de passos vindos do andar superior, mesmo com a casa vazia; de vultos, luzes piscando,
objetos que somem. Atualmente, ninguém tem coragem de passar uma noite inteira lá, tamanho o medo
que as pessoas sentem ao entrar no local à noite.
Com a popularização da casa e dessas histórias, muitas pessoas, de historiadores a cineastas, têm
solicitado autorização para visitação noturna à Casa Cultural Tony Petzhold. Pensando nessa quantidade
de relatos envolvendo o medo e o sobrenatural, a Macarenando Dance Concept, grupo de dança que
realiza ensaios e apresentações no local, abre as portas da casa para visitações noturnas e apresenta ao
público uma experiência inédita de terror imersivo: a CASA DO MEDO.
São realizadas algumas sessões durante o ano. Cada sessão terá um público restrito de 13
pessoas. Portanto, não vá sozinho. Os participantes fazem a travessia pela casa, passando por diversas
salas e ambientes escuros, palco das estranhas histórias que rondam o local. É uma experiência imersiva
aterrorizante, com enigmas a serem desvendados e alguns sustos pelo caminho.
UMA VERDADEIRA EXPERIÊNCIA DE HORROR IMERSIVO
Não pense em túnel do terror, trem-fantasma ou similares de parques de diversão. A CASA DO
MEDO é totalmente diferente das atrações de terror existentes no Brasil. Trata-se de uma visita a uma
casa real, com histórias reais, que são reveladas durante a visita. E esta não é uma visita qualquer. É
conduzida por uma encenação hiper-realista, com uma narrativa fragmentada pelos vários aposentos do
local. Inspirada nos melhores filmes de terror, a passagem pela casa assemelha-se a um verdadeiro
thriller de cortar a respiração. É indicado para os amantes do terror e não é aconselhável ao público mais
sensível.
Esteja ciente dos sofrimentos que você terá lá dentro.
SUA CORAGEM SERÁ POSTA À PROVA
Além disso tudo, a CASA DO MEDO é também um jogo que envolve todos os sentidos, uma
experiência de grupo e um teste de coragem. Como num game de survival horror, as pessoas passarão
pela casa cumprindo objetivos de um jogo que se vai desenrolando durante a passagem, com tarefas a
realizar, portas a desbloquear e missões a cumprir.
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+ SOBRE A CASA
A casa situada na Av. Cristóvão Colombo 400, que hoje abriga a Casa Cultural Tony Petzhold, é um
dos locais mais emblemáticos da história da dança em Porto Alegre. Nesse endereço, sob diversas
gestões, formaram-se diversos artistas cênicos da cidade. A vocação do local remonta o ano de 1956,
quando ali se instalou Escola de Bailados Clássicos Tony Seitz Petzhold. Mas as histórias e lendas que
rondam o local não estão limitadas à arte, como atesta uma das atuais diretoras do espaço, Thais
Petzhold, neta de Tony Petzhold:
“A família Petzhold comprou o imóvel em 1916, mas a casa data de época muito anterior, e cuja
história completa perdeu-se no tempo, restando apenas rumores. Muitas pessoas já viveram aqui. O
escritório já foi uma cozinha; a sala próxima da entrada foi o quarto da minha avó. Até mesmo o porão já
serviu como residência de artistas consagrados, como Cecy Frank, um dos grandes nomes da dança
moderna gaúcha. São tantas histórias emocionais intensas que se passaram aqui, desde amores a brigas
terríveis, que a casa tornou-se um depósito de sentimentos. Muitas pessoas que eu conheço dizem ter
visto e sentido coisas que não sabem explicar. Passos com a casa vazia, músicas que tocam no quarto
ao lado e param quando a pessoa se aproxima, até mesmo presenças mais concretas... Eu, desde a
infância, não tive coragem de dormir uma noite sequer na casa”.
REGRAS
1. As sessões possuem horários definidos, que devem ser rigorosamente cumpridos.
2. As portas abrem-se pontualmente no horário da sessão e fecham-se 1 minuto depois. Portanto, esteja
presente com antecedência mínima de 10 minutos ao início da sua sessão.
3. Confira cuidadosamente o horário e dia de sua sessão, pois as sessões 00:00, 01:00 e 02:00 podem
confundir os participantes em relação ao dia da visita. Exemplo: se a sua sessão é para “sábado 25/NOV/2017
00:00”, isso significa que você deve ir na madrugada de sexta para sábado, e não de sábado para domingo.
4. A visita tem uma duração média de 45 minutos.
5. Cada sessão pode ter um público de 13 pessoas (máximo) e 4 pessoas (mínimo). Caso não haja o mínimo
de 4 visitantes para determinada sessão, será disponibilizado o remanejamento para outro horário ou o reembolso
do valor pago. Para sessões fechadas, não há quantidade mínima de pessoas.
6. Ao entrar no local, o grupo receberá instruções sobre a visita, as regras que deverão ser cumpridas e
também informações históricas adicionais sobre a casa.
7. Os celulares e aparelhos eletrônicos devem ser desligados e colocados em envelopes lacrados fornecidos
pela produção. Todos poderão permanecer com seus envelopes e respectivos aparelhos, contudo, é expressamente
proibido ligá-los durante a visita.
8. É expressamente proibido entrar na propriedade com: qualquer tipo de equipamento de captação de
imagem ou som; qualquer tipo de objeto gerador de luz (lanternas, isqueiros, lasers ou outros); alimentos e bebidas;
armas; objetos cortantes e perfurantes.
9. Evite objetos e acessórios desnecessários à visita, pois não há serviço de Chapelaria. Carregue e use
apenas itens e objetos pessoais que são extremamente imprescindíveis.
10. É aconselhável roupa e calçado confortáveis.
11. Uma vez iniciada a visita, é impossível sair na metade do caminho. Uma palavra-chave será informada
pela produção para casos extremos e/ou de urgência.
12. A experiência não é recomendada para menores 16 anos, grávidas e pessoas com problemas cardíacos.
13. O preço do ingresso é por visitante ou por sessão fechada, conforme as ofertas disponibilizadas.
14. Os ingressos, tanto individuais quanto para sessões fechadas, são vendidos antecipadamente, online ou
presencialmente (mais informações abaixo). Não há venda de ingressos na hora.
15. Os ingressos são nominais. Para eventual troca de titularidade é necessário comunicar a produção até às
17h do dia da respectiva sessão. Envie e-mail para casadomedo@macarenando.com.br com: data e hora da sessão
+ nome completo do titular + nome e e-mail do novo visitante. E aguarde e-mail de confirmação da troca. Importante
1: se o ingresso foi comprado com desconto, o novo visitante também deverá ter direito ao desconto e deverá levar
documento comprobatório no dia da visita. Importante 2: caso não seja seguido este procedimento, não será
permitida a entrada do novo visitante.
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OBJETO DO PATROCÍNIO
 Sessões: 516 (distribuídas entre mar/2018 e fev/2019 de acordo com agenda e interesses da
Macarenando Dance Concept)
 Público em geral impactado: 500.000 pessoas
 Público para as sessões: 5.408 pessoas
 Valor do ingresso: R$ 50 (50% de desconto para estudantes, idosos e classe artística)
 Valor da sessão fechada: R$ 650 (máximo 13 pessoas)

DIVULGAÇÃO
Principal: Facebook










Página: https://www.facebook.com/casadomedopoa/
Vídeo-teaser: https://www.facebook.com/macarenando/videos/1424354774289638/
Grupo: https://www.facebook.com/groups/casadomedo/
Evento (modelo): https://www.facebook.com/events/1754167874873227
Protocolo de comunicação baseado em linguagem web
Criação de conteúdo original e diferentes tipos de ações para manutenção de relacionamento
com público bem como para compartilhar informações relevantes e fomentar a comercialização
Conteúdos baseados em imagem, áudio, vídeo e texto
Utilização de Impulsão/ADs em postagens
Parcerias com outros Grupos e Páginas afins

Secundário: outras mídias







Perfis em outras redes sociais que tenham aderência ao projeto
Release
Assessoria de imprensa
Sorteio de ingressos para veículos de comunicação off-line
Emailmarketing
Possibilidade de ações No Midia
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ORÇAMENTO GERAL
Valor total do PROJETO ARTÍSTICO
R$ 442.000,00

Valor mínimo a ser custeado via PATROCÍNIO
R$ 279.786,00 (63,30% do valor total do projeto)
O valor mínimo a ser custeado via PATROCÍNIO será contemplado em sua totalidade pela soma
dos aportes financeiros de cada PROPOSTA DE PATROCÍNIO selecionada, conforme itens 3.1 e 3.6 do
presente Edital.

Aplicações do PATROCÍNIO





RECURSOS HUMANOS: 64,70%
RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 13,73%
RECURSOS DIVULGAÇÃO: 11,76%
RECURSOS INOVAÇÃO: 9,76%
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MACARENANDO DANCE CONCEPT
Macarenando Dance Concept é um empreendimento cultural que investe na dança como linguagem
criativa para desenvolvimento de produtos, projetos e serviços: criação de conteúdos artísticos;
fornecimento de criatividade para diferentes setores e mercados; oferta de cursos e treinamentos.
No portfólio de espetáculos constam ABOBRINHAS RECHEADAS – O JOGO, 100 FORMAS PARA
O AMOR, A CLASSE, as intervenções urbanas 100FORMAS.LOV e ENSAIO SOBRE AUSÊNCIA E
DOÇURA, e a encenação de terror imersivo CASA DO MEDO.
Creativity Lab é o braço focado na realização de pesquisas, laboratórios, cursos e treinamentos da
criatividade para diferentes áreas de atuação profissional: setor artístico e cultural, mercado da moda;
marketing e business, saúde e fitness, entre outros. Atualmente, são oferecidos os cursos: Dança para
Atores; Oficina Permanente de Criação em Dança; Pimp my Drag – Workshop para Drag Queens; Pimp
my Oz – Oficina de montagem para Drag Queens; FlashMob; Danças Poéticas; Performance Cênica para
líderes, empresários e palestrantes; Dança e Criatividade; Atuação para Bailarin@s.
Em âmbito digital, a Macarenando executa o projeto de Presença Digital da marca por meio de
página no Facebook, com criação e distribuição de conteúdos sobre dança, em contínua aproximação e
relação com o público. Em 2017, lançou o eBook #TEXTÃO @MACARENANDO, que reúne textos
produzidos pela equipe Macarenando e publicados em sua página no Facebook sob a forma de #textão.
Inaugurada em dezembro de 2013 e dirigida por Diego Mac, a Macarenando Dance Concept
construiu forte presença no setor cultural ao abordar diferentes nichos e perspectivas para a dança como
linguagem criativa. Entre os diferencias da iniciativa estão a simplicidade, o bom humor, a aproximação
com o público, a popularização da dança cênica e a formação de plateia, o agenciamento com diferentes
setores profissionais, e o desejo de mudar o mundo, mobilizar pessoas e provocar transformações.
www.macarenando.com.br
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ANEXO II

Formulário de inscrição de PROPOSTA DE PATROCÍNIO

1. DADOS DO PROPONENTE
1.1 Empresa Proponente
Nome do proponente
Nome completo do proponente conforme documento de identificação a ser apresentada por cópia anexa.
CNPJ
CNPJ, conforme titularidade do responsável legal da PROPOSTA .
Endereço (rua, número, complemento)
Endereço completo do proponente.
Bairro
Bairro do proponente.
CEP
CEP do endereço do proponente.
Cidade – UF
Cidade do endereço do proponente
Telefone fixo
Nº Telefone fixo do proponente
Celular
Nº celular proponente
Endereço eletrônico
Site e e-mail do proponente.

1.2 Dados do responsável legal pela empresa
Nome completo
Nome do responsável legal pela empresa, conforme documento de identificação a ser apresentada por cópia
anexa.
RG
RG do responsável legal pela empresa.
CPF
CPF, conforme titularidade do responsável legal pela empresa.
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Endereço (rua, número, complemento)
Endereço completo do responsável legal pela empresa.
Bairro
Bairro do responsável legal pela empresa.
CEP
CEP do endereço do responsável legal pela empresa.
Cidade – UF
Cidade do endereço do responsável legal pela empresa.
Telefone fixo
Nº Telefone fixo do responsável legal pela empresa.
Celular
Nº celular proponente
Endereço eletrônico
E-mail do responsável legal pela empresa.

2. PATROCÍNIO
2.1 Valor Total do Patrocínio
Informe neste campo, o valor total dos aportes financeiros que o PROPONENTE oferece à título de patrocínio.

2.2 Cronograma de Aportes
Descreva de forma detalhada os valores e os meses em que os aportes serão disponibilizados à
REALIZADORA para a execução do PROJETO ARTÍSTICO.

2.3 Benefícios Adicionais
Indique e descreva se o PROPONENTE tem interesse em ceder, a título complementar, outros bens e/ou
serviços à REALIZADORA e ao PROJETO ARTÍSTICO.
Neste campo o PROPONENTE poderá utilizar as especificidades de seu empreendimento para colaborar na
excelência da execução do PROJETO ARTÍSTICO. A título exemplificativo: empresa de segurança que se
compromete a prestar serviços de vigilância para o evento; empresa de comércio de tecidos que disponibilizará
materiais para a confecção de figurinos e adereços; empresa do ramo de alimentação que se prontifica a fornecer
catering para a equipe do PROJETO ARTÍSTICO.
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3. CONTRAPARTIDAS CULTURAIS
Indique e detalhe ações de ordem cultural que o PATROCINADOR realizará, a título de contrapartida, no
período de execução do PROJETO ARTÍSTICO.
Neste campo o PROPONENTE deverá indicar ações que contribuam para o incentivo, desenvolvimento e
fomento às cadeias produtivas locais e regionais das Artes Cênicas, de modo que abarquem interesses coletivos. A
título exemplificativo: fornecimento de ingressos para espetáculos a empregados e colaboradores; disponibilização
de oficinas artísticas a membros da comunidade em que sediada a empresa; instalação de sala para apresentações
cênicas no âmbito da empresa.

4. ATIVAÇÃO DO PATROCÍNIO
Descreva as ações que serão realizadas pelo PATROCINADOR a título de ativação do PATROCÍNIO.
Neste campo o PROPONENTE deverá detalhar suas intenções de ativação do PATROCÍNIO, levando em
consideração suas próprias diretrizes de marketing, bem como o alinhamento das ações ao PROJETO ARTÍSTICO
e ao DNA da Macarenando Dance Concept. A título exemplificativo: ações de comunicação que potencializem a
marca do PATROCINADOR junto a seus públicos-alvo, de modo único, que promovam experiências que não seriam
possíveis caso a empresa não patrocinasse este PROJETO ARTÍSTICO.

5. JUSTIFICATIVA
Justifique o interesse do PROPONENTE em patrocinar obras artísticas, em geral, e o PROJETO ARTÍSTICO
em específico.
Esclareça as intenções e motivações do proponente em relação ao valor e cronograma dos aportes
financeiros, os benefícios adicionais (se houver), as contrapartidas culturais e as ações de ativação de patrocínio.
Estabeleça relações com os critérios avaliativos e com o PROJETO ARTÍSTICO.
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