


O projeto
O CONSERTÃO é um proje-
to cultural que tem como 
principal objetivo home-
nagear grandes nomes da 
música caipira em concer-
tos ao ar livre e gratuitos 
no interior do Estado de 
São Paulo.

No ConSertão, a poesia e a 
melodia de músicas caipi-
ras que fazem parte da 
história paulista ganharam 

arranjos inéditos para acom-
panhamento de Orquestra, 
promovendo um belo 
encontro entre o caipira e o 
clássico.

Dentre os homenageados 
estão Renato Teixeira (Roma-
ria); Rolando Boldrin (Vide 
Vida Marvada); Raul Torres e 
João Pací�co (Cabocla 
Tereza); e Dino Franco e Zé 
Fortuna (Cheiro de Relva).



“Elevar a música caipira a um patamar que ela 
merece, valorizando a cultura do campo. O 
repertório é formado por clássicos do gênero, 
canções que ajudaram a moldar a identidade 
cultural do interior de São Paulo e Estados vizi-
nhos, região conhecida como Paulistânia.”

Cláudio Lacerda
Idealizador e diretor ar t íst ico do projeto.



Início em 2018
9 cidades já contempladas
Público total atingido: cerca de 30 mil pessoas
Cidades que já receberam o ConSertão:
Piracicaba (2 apresentações), Barra Bonita, Paraguaçu Paulista,
Araraquara, Araçatuba, Assis, Brotas, Andradina e São José dos Campos.

Histórico
do projeto Apresentações ao ar livre, gratuitas e com 

entrada livre.
Este formato costuma atrair milhares de pessoas, pois não há 
as barreiras que um espaço fechado muitas vezes impõe.



3ª edição
Na terceira edição do projeto, 4 cidades de 
São Paulo serão agraciadas com as apre-
sentações que chegam a atrair cerca de 4 
mil pessoas de todas as idades. São elas:

*Caso o patrocinador tenha interesse em 
outras cidades, poderá indicar, de prefê-
rencia, a um raio de 200 km de São Paulo.

Além das novas cidades, serão produ-
zidos 06 novos arranjos, renovando o 
repertório do projeto.

• São Paulo
• Botucatu
• Taubaté
• Campinas
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Idealizador do projeto, diretor artístico e solista de voz

Cláudio Lacerda

Diretor musical, arranjador e solista de viola caipira

Neymar Dias

O ConSertão convida orquestras consolidadas do 
estado para se apresentarem junto ao projeto.
A Orquestra de Câmara de Piracicaba foi o 
conjunto convidado das últimas edições.

Orquestra



  Repertório e identificação
O repertório logo causa identi�cação no público dos ConSertões. 
São belas letras que narram os cenários campesinos, a vida simples 
de seu povo, romances impossíveis, as di�culdades passadas por 
seus heróis quando persistiam na árdua vida do campo, ou quando 
tentavam a sorte nas cidades, é um painel da nossa cultura rural.

Con�ra o repertório das últimas edições:

Boiadeiro errante
Teddy Vieira

Triste berrante
Adauto Santos

Cabocla Tereza
Raul Torres e João Pací�co

Disco voador
Palmeira

Cheiro de relva
Dino Franco e Zé Fortuna

Saudade da minha terra
Belmonte e Goiá

Chitãozinho e Xororó
Serrinha e Athos Campos

Você vai gostar
Elpídio dos Santos

Chuá chuá
Adauto Santos

Tristezas de Jeca
Angelino de Oliveira

Chora Viola
Lourival dos Santos e Tião Carreiro

Romaria
Renato Teixeira

Vide vida marvada
Rolando Boldrin



“Me fez relembrar os velhos tempos, o tempo em 
que eu era mais jovem, que eu ouvia essas músi-
cas de raiz. Porque a música de raiz é aquela que 
deixa a gente emocionado (...). A música raiz tem 
que ser tocada, tem que ser apresentada nas 
praças mesmo pra que o povo, aqueles que não 
têm condições �nanceiras de ir em um clube e 
pagar uma quantia muito grande para assistir a 
um show (...), então venham na praça”.

José Campagnolo
Espectador da apresentação em 
apresentação em Araraquara.

Depoimento completo: https
:://www facebook com/consertao/videos/ 227166497900759

Depoimento



Como   apoiar
O projeto Consertão está inscrito no ProAC ICMS Lei Estadual de SP de 
Incentivo à Cultura . Pessoas jurídicas podem destinar até 3% do ICMS 
devido ao mês para o projeto.

Nome do projeto: ConSertão – 3ª Edição
Código: 29204
Valor total: R$557.194,00

COTAS E CONTRAPARTIDAS DE PATROCÍNIO

Relacionamento

Comunicação / Inserção do Logotipo

Chancela de "Apresenta" em todos os materiais de comunicação X
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Espaço para porta voz da empresa falar no início dos concertos

Permissão para realização de ação de ativação junto ao público dos concertos

50 30 20 10Reserva de lugares privilegiados

Agradecimento no cerimonial de abertura

Menção escrita à empresa na testeira de palco (10m x 0,8m)

Anúncio institucional de página dupla nos programas impressos entregues nos concertos

Anúncio institucional de uma página nos programas impressos entregues nos concertos

Aspas da empresa nos releases disparados à imprensa

Vídeo institucional da empresa de até 60 segundos, exibido antes dos concertos

Logo em anúncios impressos e TV (quando houver)

Logo nos programas impressos entregues ao público nos concertos

Logo nos vídeos com resumo de cada concerto

Logo em duas lonas laterais do palco, com 6m x 2m

Logo nos cartazes A3 e �yers A5 de divulgação

Menção nos releases disparados à imprensa

Logo no convite digital disparado a mailing das cidades

Master
R$557mil

Ouro
R$470mil

Prata
R$370mil

Bronze
R$270mil

X X XAssinatura do material de divulgação e apresentação das o�cinas de projetos culturais 
que serão ministradas nas cidades para artistas, produtores e interessados no tema

Logo nos posts de divulgação dos concertos nas redes sociais do projeto
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Branding
Associação da marca a um impor-
tante projeto cultural para a identi-
dade do Estado de São Paulo e que 
promove experiências positivas ao 
público.

Relacionamento
O plano de contrapartidas con-
templa a reserva de lugares privile-
giados ao patrocinador, que 
podem ser destinados aos seus 
públicos de interesse.

Ativação com público-alvo
O ConSertão atinge pessoas de 
todas as idades, principalmente 
adultos e famílias. Os patrocinadores 
terão a oportunidade de realizar 
ação de marketing durante o evento 
para proporcionar uma experiência 
com a marca ao público.

Por que apoiar?
Mídia espontânea
Por ser um projeto gratuito e de 
interesse público, o ConSertão é 
pauta nos mais importantes veícu-
los regionais das cidades por onde 
passa, o que invariavelmente dá 
visibilidade às marcas apoiadoras.

Legado para a comunidade
O ConSertão, além de levar às 
cidades visitadas um grande 
espetáculo, identi�cou a oportu-
nidades de oferecer às comuni-
dades um workshop de produ-
ção cultural, visando a pro�ssio-
nalização na área, fomentando 
localmente os atores envolvi-
dos/interessados no tema, incen-
tivando a participação de jovens 
e demonstrando um caminho de 
desenvolvimento por meio da 
economia criativa. 



Contrapartidas

Vídeo institucional exibido em 
tela de LED antes do concerto

Logo nos cartazes A3 e �yers 
A5 de divulgação

Marca em anúncio em veículo impressoComunicação visual de palco 
e Backdrop para fotos



compositores
Uma homenagem aos

da música caipira



O Consertão é uma realização da Cantoria Produções 
Artísticas. Fundada em 2008 por Cláudio Lacerda, a 
produtora já promoveu mais de 150 apresentações 
em unidades do Sesc e do Sesi, prefeituras 
municipais, por meio de editais públicos e privados e 
em shows corporativos.
Foi a responsável pela execução das duas primeiras 
edições do ConSertão, que atraíram um público total 
de 30 mil pessoas pelas 9 cidades por onde passou.
Cláudio Lacerda é hoje um dos principais artistas da 
música campesina. Gravou 5 CDs, que contaram com 
a participação de grandes músicos, como Renato 
Teixeira, Tinoco e Pena Branca. Dividiu palco com 
Dominguinhos, Renato Teixeira, Pena Branca, Tinoco, 
Paulo Simões, Alzira e Tetê Espíndola,  Toninho 
Ferragutti e Paulo Freire.
Acumula 4 premiações, sendo 3 delas sequenciais no 
“Prêmio Nacional de Excelência em Viola Caipira”, na 
categoria “Melhor Intérprete”, além de ter sido 
ovacionado por críticos musicais em veículos, como 
O Estado de São Paulo, Diário de São Paulo, Estado 
de Minas, Correio Braziliense e Revista Rolling Stone. 



facebook.com/consertao
instagram.com/consertao.o�cial

Informações para patrocínio
Agência NTZ - (12) 3341-5696 / 5697
contato@agenciantz.com.br

Gestão


