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ÓPERA NA TELA CHEGOU PELA 
PRIMEIRA VEZ AO AR LIVRE EM 

SÃO PAULO...

Pela primeira vez, o festival foi exibido ao ar livre em 
São Paulo, no jardim do Museu da Casa Brasileira, de 17 
a 27 de outubro.

As projeções, no telão em uma tenda cristal montada 
especialmente para o evento, totalizaram 1.800 
espectadores.

Com o intuito de democratizar a arte lírica, facilitar 
sua compreensão e formar novas plateias, o Festival 
conseguiu propor preços acessíveis a todos os públicos 
(R$ 30 inteira; R$ 15 meia).

OS DESTAQUES DO FESTIVAL 2019

...E REGISTROU UM 
CRESCIMENTO DE PÚBLICO DE 

25% NO RIO DE JANEIRO

Integrado à agenda cultural carioca, o Festival Ópera na 
Tela, em sua quinta edição, retornou ao Parque Lage, 
exibindo 12 óperas inéditas e recentes, entre 30 de 
outubro e 12 de novembro, 

O número de espectadores das sessões ao ar livre 
totalizou 3.500 espectadores, com aumento de 25% vs 
2018.

No sábado 9 de novembro, a sessão de Rigoletto teve 
tanto sucesso que o Festival teve que organizar uma 
sessão extra às 22h. Essa sessão adicional também 
lotou!

As sessões no Rio mantiveram o preço do ano anterior 
(R$ 24 inteira; R$ 12 meia) e o Festival ofereceu também 

um recital da mezzo soprano francesa Valentine 
Lemercier e um ciclo de palestras gratuitas ministradas 
por Robson Leitão, diretor do Teatro da UFF e especialista 
reconhecido na área.

As sessões educativas aconteceram como sempre no 
Cine Odeon Net Claro, coordenadas pelo maestrina 
Priscila Bonfim, especialista em educação musical. Essas 
sessões foram acompanhadas de um DVD de trechos 
selecionados, assim como de um caderno educativo 
didático sobre a ópera. 

Uma iniciativa particularmente original constituiu o 
ponto alto dessas atividades pedagógicas: a montagem 
de uma ópera para crianças no Teatro Riachuelo, com 
direção artística de Pascal Giordano, que envolveu 400 
crianças e teve duas apresentações, nos dias 05 e 06 de 
novembro, totalizando 2.000 espectadores. 

A masterclass de canto lírico de Raphaël Sikorski, que 
juntou 11 jovens cantores cariocas, aconteceu durante 
uma semana no auditório do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro. Os jovens cantores tiveram a oportunidade 
de dar um recital de final de curso no salão nobre do 
Palacete do Parque Lage.

Após as exibições ao ar livre em ambas cidades, os 
filmes do festival são programados nos cinemas de mais 
de cidades brasileiras ao longo do ano 2019 e primeiro 
semestre 2020.

Ofereceu também um recital da mezzo-soprano 
francesa Valentine Lemercier, e um ciclo de palestras 
gratuitas sobre a história da ópera, ministradas por 
Sergio Casoy.

Aconteceram ainda sessões educativas para alunos 
de escolas públicas, em parceria com SP Cine. Essas 
sessões foram acompanhadas de um DVD de trechos 
selecionados, assim como de um caderno educativo 
didático sobre a ópera.

Para incentivar o intercâmbio profissional, uma 
masterclass de canto lírico foi oferecida pelo renomado 
“coach” de ópera parisiense Raphaël Sikorski, para 
10 jovens cantores paulistanos, no Teatro da Aliança 
Francesa de São Paulo. Agradecemos a Ministério da Cidadania, Governo 

do Estado de São Paulo por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa, Governo do 
Estado de Rio de Janeiro, Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro, 
Secretaria Municipal de Cultura, Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura.

Agradecemos também a todos os parceiros que 
contribuíram para a viabilização e ampliação do 
Festival: LEROY MERLIN, SOFITEL, EDENRED-
TICKET, EDF NORTE FLUMINENSE, SERVIER DO 
BRASIL, LYRA, VOLTALIA, AIR FRANCE, MEDRIO 
CHECK-UP, assim como as instituições, empresas, 
veículos de mídia e amigos da ópera cujo apoio é, 
para nós, precioso. Um agradecimento especial a 
Alain Ryckeboer, Patrick Mendes, Gilles Coccoli e 
Yann des Longchamps
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UMA PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA, 
COM DESTAQUE NAS OBRAS DE VERDI

Neste ano o público brasileiro teve a oportunidade de 
descobrir ou rever cinco das maiores obras de Verdi, 
encenadas nos quatro cantos da Europa: Attila (Scala de 
Milão), La Traviata (Ópera Nacional de Paris), O Trovador 
(Arena de Verona, cujo palco recebe pela primeira vez 
a fantástica Anna Netrebko), um espetacular Rigoletto 
(Festival de Bregenz) e sua última ópera – sem dúvida a 
mais original e inovadora, apesar de composta por Verdi 
aos 80 anos – Falstaff (Staatsoper Berlin). 

Para completar essa seleção, duas produções da Ópera 
de Paris, La Traviata e Don Giovanni, em versões de 
surpreendente contemporaneidade; uma produção 
bastante original de Os Contos de Hoffmann, de 
Offenbach (Teatro Nacional da Holanda), assim como 
uma comovente versão de Orfeu e Eurídice (Scala de 
Milão), estrelada pelo excepcional tenor peruano Juan 
Diego Flórez. Figurou pela primeira vez no programa 
do festival A Viúva Alegre (Ópera de Roma), sucesso 

A COROAÇÃO DE POPEIA 
de Monteverdi
Festival de Salzburgo

FALSTAFF
de Verdi
Ópera do Estado de Berlim

ORFEU E EURÍDICE 
de Gluck 
Teatro alla Scala de Milão

RIGOLETTO 
de Verdi 
Festival de Bregenz

O TROVADOR
de Verdi
Arena de Verona

ATTILA
de Verdi
Teatro alla Scala de Milão

LOHENGRIN
de Wagner
Festival de Bayreuth

LA TRAVIATA
de Verdi 
Ópera Nacional de Paris

A VIÚVA ALEGRE
de Lehár 
Teatro da Ópera de Roma

Don Giovanni 
de Mozart 
Ópera Nacional de Paris

MANON LESCAUT
de Puccini
Teatro alla Scala de Milão

OS CONTOS DE  
HOFFMANN
de Offenbach 
Ópera Nacional  da Holanda

de Monteverdi, um dos primeiros títulos da história 
da ópera, obra-prima barroca, tornada mais grandiosa 
pela orquestra Arts Florissants, sob a regência de 
William Christie, e pelas vozes extraordinárias de Sonia 
Yoncheva e de Stéphanie d’Oustrac.

Enfim, o público do Rio teve o privilégio de assistir à 
projeção da nona criação lírica da compositora brasileira 
Jocy de Oliveira, a ópera multimídia Liquid Voices, 
inspirada no maior naufrágio de um navio civil durante a 
Segunda Guerra Mundial, o Struma, em 1942. 

internacional desde sua estreia, aqui apresentada numa 
versão que evoca um musical dos anos 50, com um 
dos maiores cantores líricos brasileiros da atualidade, o 
barítono paulista Paulo Szot. Também pela primeira vez 
apresentamos Lohengrin, de Wagner, numa produção 
do lendário Festival de Bayreuth. 

Para terminar, uma obra mais intimista e menos 
conhecida do grande público, porém, cuja beleza e 
refinamento nos conquistaram: A Coroação de Popeia, 
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CERIMÔNIAS DE ABERTURA

Alain Ryckeboer e Thierry Costes
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Patrick Mendes (Accor)

Rai Souza

Emmanuelle Boudier, Alain Ryckeboer, Frédérique e Patrick Mendes e Maria Coccoli

Valentine Lemercier e Raphaël Sikorski

 SÃO PAULO

As cerimônias de abertura do Festival foram realizadas para convidados, classe artística, imprensa, empresários e 
formadores de opinião em São Paulo no dia 17 de outubro e no Rio de Janeiro no dia 1º de novembro.

A noite começou por uma homenagem à soprano americana Jessye Norman e ao diretor italiano Franco Zeffirelli, 
ambos recém falecidos. Após o pronunciamento dos parceiros, foram exibidas diversas árias da seleção. A cerimônia 
foi encerrada com um recital da mezzo soprano francesa Valentine Lemercier, acompanhada da soprano brasileira 
Carla Cottini (SP) e do tenor brasileiro Giovanni Trsitacci (RJ).

Recital com Carla Cottini

Philippe Trapp e convidados
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Alain Ryckeboer (Leroy Merlin)
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RIO DE JANEIRO

Patrick Mendes (Accor)

Emmanuelle Boudier, Patrick Mendes, Frédérique Mendes, Gilles Coccoli, 
Maria Coccolli e Christian Boudier

Pascal Giordano, PEF, Geneviève Ferrier e Peggy Giordano

Equipe e convidados Leroy Merlin

Coquetel organizado pelo Chef Jerôme Dardillac

Gilles Coccolli, Patrick Mendes, Valentine Leemercier e Alain Ryckeboer

Jean-Paul Guihaumé, Emmanuelle Boudier e Rodrigo Bruno

Alain Ryckeboer (Leroy Merlin)

Giller Coccolli (Edenred/Ticket)
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Pelo quarto ano, o festival convidou uma artista lírica. 
Em 2019, tivemos o prazer de receber uma das vozes 
mais promissoras da atual cena lírica francesa, a mezzo-
soprano Valentine Lemercier, que deu um recital 
exclusivo em ambas cidades, acompanhada da pianista 
franco-georgiana Nino Pavlenichvili.

RECITAIS DA MEZZO-SOPRANO  
VALENTINE LEMERCIER,  

CONVIDADA DO FESTIVAL

Para ajudar a preparar o futuro de jovens artistas, o 
Festival ofereceu mais uma vez uma Masterclass de 
canto lírico com Raphaël Sikorski, renomado técnico 
vocal francês, responsável pelo treinamento dos 
principais nomes da ópera da atualidade. Destinada a 
10 jovens profissionais brasileiros selecionados para 
seus respectivos potenciais vocais, essa Masterclass foi 
gratuita e aconteceu em São Paulo no Teatro da Aliança 
Francesa e no Rio de Janeiro na sala Mário Tavares do 
Theatro Municipal.

Além da preparação da voz, a Masterclass do Raphaël 
assessorou também os jovens cantores para se 
apresentarem de forma eficaz nas audições dos teatros 
da Europa. O treinamento, que durou uma semana, foi 
encerrado por um recital dos alunos, aberto ao público.

MASTERCLASS DE CANTO LÍRICO



Em 2019, as sessões educativas com exibição de  trechos 
de oito óperas da nossa programação ocorreram em 
três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Apucarana. 

Em São Paulo foram duas sessões abertas ao público 
e gratuitas que ocorreram em parceria com SPCine, e 
foram mediadas pela atriz Andrea Bassit.

No Rio de Janeiro  organizamos três sessões, duas  no 
Cine Odeon Net Claro, para estudantes de escolas e 
instituições. Após a sessão os estudantes fizeram visitas 
guiadas ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro. E uma 
sessão na biblioteca parque no âmbito do cineclube Rio 
de Telas aberta ao público. As sessões foram mediadas 
pela pianista e maestrina Priscila Bonfim.

AÇÕES EDUCATIVAS

Ciclo de Palestras

Em 2019 ampliamos nossas ações educativas com o ciclo de palestras que teve por objetivo democratizar 
o conhecimento sobre a arte lírica, e assim proporcionar um repertório que contribua com a formação de 
novas plateias. Ocorreram três palestras em cada cidade com profissionais especialistas da área.

Em São Paulo o ciclo de palestras teve como tema: “A Ópera do barroco ao Veríssimo”, foram três 
encontros, nos dias 23, 25 e 26 de outubro, ministrados por Sergio Casoy.

No Rio de Janeiro o ciclo de palestras teve como tema: “Ópera, história e sociedade, foram três encontros 
nos dias 2, 5 e 9 de novembro, ministrados por Robson Leitão.

Sessões Educativas Em Apucarana foi organizada uma sessão, no Cine 
Teatro Fênix, aberta ao público das comunidades no 
entorno além do público escolar.

Essas ações atingiram mais de 200 pessoas.

Além das ações de exibição, escolas de São Paulo, 
Apucarana e Rio receberam um kit com dvds e cadernos 
educativos para realizarem sessões no período letivo de 
2020.
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No Rio, uma iniciativa particularmente original constituiu 
o ponto alto das atividades pedagógicas: a montagem de 
uma ópera para crianças no Teatro Riachuelo, que teve 
duas apresentações, nos dias 05 e 06 de novembro. Essa 
ópera, inspirada na história em quadrinhos de autoria do 
escritor e desenhista francês PEF, La Belle Lisse Poire du 
Prince de Motordu, deu a oportunidade a 400 crianças 
do Lycée Molière e da Escola Municipal Dídia Machado 
Fortes de cantarem e subirem ao palco sob a batuta do 
músico Pascal Giordano, proporcionando a elas, dessa 
forma, uma experiência lírica muito especial.

AÇÕES EDUCATIVAS
Ópera para crianças SESSÕES EM SALAS DE CINEMA

Lista definida no momento de fechamento deste balanço, outros cinemas e cidades poderão ser incluídos na 
programação. Consulte no site www.operanatela.com

Desde o lançamento do festival, inúmeras salas de cinema se demonstraram interessadas na adesão ao programa 
cultural do Festival Ópera na Tela. Portanto, de outubro/2019 a julho/2020 serão realizadas inúmeras sessões em 
todo o Brasil. Agradecemos a todos circuito exibidor que investe na diversidade audiovisual brasileira!

ARACAJU

PORTO ALEGRE

SALVADOR
PALMAS

CINEMAS PARCEIROS

BELéM

BOTUCATU

BRASÍLIA

COTIA

CURITIBA

LONDRINA

MARINGá

PELOTAS

PETRóPOLIS

SANTOS

JUNDIAÍ

FLORIANóPOLIS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

MACEIó

Agradecemos a todos os que ajudaram pelo site Benfeitoria!

EDUCAÇÃO

ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ
ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ
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VALORAÇÃO DE MÍDIA DESTAQUE IMPRESSOS

Valoração de mídia  R$6.026.628,44

Crescimento de 260% em relação a 2018

265 matérias

15.350,2 centímetros

Média de leitores em matérias 

impressas: 269.455 pessoas

Visitantes únicos de matérias 

online: 109.097.361
Período apurado: 17/09/2019 a 17/11/2019

O Festival Ópera na Tela e seus parceiros foram alvo 
de importante destaque em diversas mídias de grande 
circulação e veículos especializados.

A execução de um plano de comunicação estratégico 
alinhado ao tema do projeto garantiu um ótimo 
relacionamento com a imprensa, além de significativa 
mídia espontânea que o projeto oportunizou devido à 
sua originalidade, gerando maior visibilidade.

As ações promocionais pontuais, realizadas por meio 
de sorteios de cortesias junto a parceiros como Rádio 
MEC FM, Revista Concerto e  influenciadores digitais, 
geraram alto nível de engajamento.
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Diário do Vale, Caderno Lazer - 30/10
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DESTAQUES ONLINE DESTAQUES TV

Veja SP

GQ Brasil

Viagem & Gastronomia

O Globo

O Globo

Canal Curta!

RJ TV - Rede Globo

Record News
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PUBLICIDADE

VEÍCULO PERÍODO TIPO DE 
MÍDIA DESCRIÇÃO

Radio MEC 15/10 a 
12/11

Rádio e 
online

Rádio MEC FM Rio – 174 inserções de spot de 30 segundos
59.700 inserções de banner 300x250px 

Canal Curta 15/10 a 
12/12

TV Produção de 01 matéria tipo AGENDA, com duração de 1’30’’, 
composta por trechos e imagens das óperas selecionadas.
Exibição da vinheta do Festival nos intervalos do Canal Curta!

Filme B 14/10 a 
12/11

Online Mídia digital por 1 mês, nos seguintes formatos:
Vídeo lateral
Big stamp – página calendário de estreias
Banner – páginas Notícias

Movimento.com 12/10 a 
12/12

Online 01 matéria com a programação completa do Festival
04 matérias sobre as atrações do evento
01 matéria sobre programação educativa
02 resenhas sobre as óperas exibidas no Parque Lage
02 posts no facebook para cada uma das 06 matérias 
publicadas
01 fullbanner na home do site, pelo período de 2 meses

Revista Carta 
Capital

12/10 a 
12/11

Online Disparo de e-mails para base de assinantes, divulgação nas 
redes sociais, 200 mil impressões banner site.

Revista Piauí 01/10 a 
12/11

Impresso e 
online

01 anúncio no formato página simples na edição 157.
01 botão de rodapé no site da Piauí.

Jornal Le Monde 
Diplomatique 
Brasil

01/10 a 
30/11

Impresso 02 anúncios no formato de ¼ de página nas edições de
outubro e novembro/2019
01 banner na home do site

Busdoor 12/10 a 
12/11

OOH 16 busdoors em 5 linhas de ônibus da cidade do Rio de
Janeiro.

Folha de São Paulo 12/10 a 
12/11

Impresso e 
online

30 dias dos seguintes formatos de banner: Billboard Guia da 
Folha, Half Page Ilustrada, Wide Banner Ilustrada
01 anúncio ¼ de página no jornal na seção Ilustrada
01 anúncio 1 página no Guia da Folha
01 anúncio ½ página no Guia da Folha

O Globo 24/10  a 
12/11

Impresso e 
online

Banner retângulo com 200 mil impressões nos editoriais Rio 
Show e Cultura 
02 anúncios no caderno Rio Show em 01/11 e 08/11.

Revista Concerto 01/10 a 
01/11

Impresso e 
online

01 anúncio formato página inteira na edição 265 (Outubro)
01 mês de fullbanner no site

aeee

ilustrada
C4 Segunda-Feira, 21 de OutubrO de 2019

patrocíniopatrocínio master

apoioparceria colaboraçãocopatrocínio

realizaçãopromoçãotransportadora
oficial

mostra.org

17_30.10.2019

NINA PANDOLFO

MINISTÉRIO DA CIDADANIA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
PREFEITURA DE SÃO PAULO E ITAÚ
apresentam

-Daniela Arcanjo
SãoPaulo Com37estandes,
foi realizadoneste sábado
(19)oAdegaFolhaTasting,
eventodedicadoàdegusta-
çãodevinhos comrótulos
nacionaiseinternacionais.
Às 14h, o salão do Vil-

laggio JK estava repleto
de apreciadores da bebi-
da que puderamestar em
contatodiretocomprodu-
tores e embaixadores das
marcas.Alémdovinho,as
tendas ofereciam outros
produtos, como queijos e
pães artesanais.
O evento é frutodeuma

parceria entre a Revista
Adega, o Clube Adega e a
Folha.Opúblicopôdepro-
varmaisdecemrótulosde
12 países.
Adiversidadeconseguiu

abrangervinhosclássicose
darespaçoparanovidades.
ACroft,umadasmaisan-

tigascasasdevinhodoPor-
to—desde 1588—,foiuma
das marcas entre exposi-
tores, assim como a bode-
gaGarzón, fundadahádez
anos.Amarcauruguaiafoi
eleitaamelhorvinícolado
NovoMundona edição de
2018doWineStarAwards.
Durante a tarde ocor-

reram ainda aulas sobre
o setor, ministradas por
Fernando Seixas, diretor
da produtora Taylor’s, e
Patricio Tapia, autor do
guia “Descorchados”, vol-
tado para a produção de
vinhosnaAméricadoSul.

Evento dedicado
à degustação de
vinhos reuniu
cem rótulos em
SPneste sábado

-Pedro Diniz

SãoPaulo Seháumavertente
daculturaquesofreprimeiro
osefeitosdaestagnaçãoeco-
nômica,doshumoresacirra-
dosedadesesperançaestam-
padanonoticiário,éamoda.
Ela não depende do poder

público para acontecer, mas
éumadasprimeirasasairda
listadeprioridadesdoconsu-
midorpreocupadocomodia
seguinte. Ao mesmo tempo,
seus estilistas precisam ven-
dersonhos,massemignorar
opesadelo dodia dia.
A48ªSãoPauloFashionWe-

ekterminounasexta-feira(18)
como esponja de todas essas
questõesdeumaindústriaque,
no jargão econômico, recebe
oadjetivodehíbrida.Ouseja,
que precisa de criatividade e
dinheironamesmamedida.
O fato de ser cultura e pro-

dutoperecívelaomesmotem-
podividiu amodanas caixas
conceituaisdegrifeautoral e
grife comercial, encaixando,
erroneamente, quem vende
muito na categoria de “mo-
da acéfala”, e, quemnão ven-
de, no espectro de “moda ar-
tística”.Todosvendem,masa
réguadaaudiênciaedovalor
deumamarca,hoje, seapoia
menosnessasvariantesemais
nosmétodosempregadospa-
ra essa venda acontecer.
Serautêntico,abraçarasus-

tentabilidade, respeitar asdi-
versidadesracialeantropomé-
trica,praticarocomércio jus-

toeincluirdiscussõesdegêne-
ronorepertórionãosãomais
bandeiras,porquequempaga
por uma grife está compran-
dosuamística.Napassarela,o
discursoantiviolênciadaCava-
lera,osustentáveldaElluseo
inclusivodeIsaacSilva foram
exemplosdessaconstrução.
Não causa surpresa que o

grupoGuararapes,daRiachu-
elo,tenhaseapoiadonaSPFW
para contar ganhos de ima-
gem.Ele éumdospatrocina-
dores do projeto Free Free,
dastylistYasmineSterea,que
promovecomunidadesdear-
tesãs e incentiva ousodepe-
çasdescartadas—odesfilefoi
feitocomdoaçõesdeetiquetas
como Osklen, Reinaldo Lou-
rençoeaprópriaRiachuelo.
Percebe-sequeasemanade

moda ainda é um território
ondemarcasbuscamsereno-
varoucomunicarmudanças.
Mesmo as que não vendem
roupas, como a petroquími-
caBraskem,queseassociouà
PatBoparaacriaçãodelooks
feitosderesíduosdeplástico,
ouobancoSantander,quepa-
trocinahá três temporadaso
ProjetoEstufadoevento,uma
sériedepalestrasedesfilesde
marcas emergentes.
A questão que se impõe,

maisumavez,éadacontinu-
idadedessasiniciativas,àsve-
zes pontuais. Nesta edição, o
prefeitoBrunoCovas(PSDB),
assimcomojáfizeramGilber-
toKassab,FernandoHaddad
eoutrosnomesdapolítica,foi

aoeventoprometervínculos.
LançouamarcaSampaFashi-
on, com o propósito de que
nospróximosanosaLumino-
sidade, dona da SPFW, apro-
ximemarcasdecomunidades
comointuitodegerarempre-
gosna confecçãoeestimular
projetos profissionalizantes.
Essetipodeencontrogeral-

menteocorreemperíodospré
eleitorais.Algunsandam,ou-
trosnão.MartaSuplicy,quan-
doministradaCulturadeDil-
ma Rousseff (PT), chegou a
cogitar um fundopara amo-
da quenunca saiu dopapel.
O que sempre está ali, evi-

dente,éalocomotivadeideias
da passarela, que nesta tem-
poradaprivilegiouplissados,
comoosdaApartamento03,
florais (Reinaldo Lourenço),
alfaiataria (João Pimenta e
Gloria Coelho) e jeans como
baseprincipaldoslooksurba-
nos (Ellus eCavalera).
São novidades os formatos

integrados, como o desfile-
show-filmedaAnother Place
ouoespetáculovisualesono-
rodaHandred,queencerrouo
evento comumshowdeMo-
renoVelosoexpandindouma
coleçãodepeçasemlinhoeou-
tros materiais naturais cons-
truída comacaradopaís.
Efoiassim,conjurandoima-

gensotimistas,marqueteiras
ounão,novosformatosedis-
cursos,queasemanademoda
quis provar ser relevante em
meio às mudanças no com-
portamentoenoconsumo.

SPFWtempromessas daprefeitura e
disposiçãodemarcas para amudança
Para garantir sua relevância, semana demoda paulistana teve de incorporar show e novos discursos

Desfile da grife Handred na São Paulo FashionWeek Divulgação

Comprovante da realização da ação

Data do checking: 21/10/2019

A48153 / KRS-1256
LINHA: 584 - Cosme Velho x Urca (Via Jd. Botânico)

A71536 / LQW-1851
LINHA: 409 - Saens Peña x Jardim Botânico (Horto)

Fontes: Ad Manager 360 – Google / TailTarget - 2019

Impressões 201.003
Cliques 414
Taxa de cliques (CTR) 0,21%

Canais da Veiculação: Guia e Ilustrada 

27/09 a 27/10/2019
Billboard – Desktop
970x250px

Festival Ópera na Tela
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WEBSITE

Período apurado: 
23/09/2019 a 23/11/2019

Acessos: 63.901

Visualizações de páginas únicas: 45.716

Novos: 13.140

Fonte: Google Analitycs

Vinheta de 1 minuto projetada antes das sessões no 
Museu da Casa Brasileira, na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage e em mais de 200 sessões do Festival 
Ópera na Tela 2019/2020 nos cinemas, divulgada no 
Canal Curta! e no portal Filme B (ver página 20).

VINHETA DO FESTIVAL
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Facebook

4.600 seguidores 
Crescimento de 18%

3.685 pessoas diariamente alcançadas 
20.520 impressões virais (propagação  
de conteúdo de forma espontânea) 
694 pessoas alcançadas por post em média 
332.213 impressões totais

* Período analisado: 15/09 a 15/11

REDES SOCIAIS

Com um trabalho pontual junto à influenciadores 
digitais, foi possível gerar um alcance espontâneo, 
aumento significativo de público e ampliação da 
faixa etária do público-alvo.

Instagram

1.100 seguidores 
Crescimento de 59% 

170 posts 
3.338 curtidas 
46.401 impressões totais 
156 compartilhamentos

Eventos no Facebook
Com o intuito de divulgar os eventos ao ar livre 
e masterclass em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
publicamos quatro eventos que alcançaram 65.500 
pessoas, gerando 1.300 respostas aos eventos.
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MATERIAL GRáFICO

Material

Programas cinemas

Programas por dia 

Catálogo

Caderno educativo 

Cortesias

Passe-vip

Cartazes

Banners

Flyer

Quantidade

15.000

10.000

3.000

3.000

4.000

600

350

30

10.000

PARCEIROS

LEI  ESTADUAL
DE INCENTIVO
A  C U LT U R A
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