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RESUMO DA PROPOSTA CULTURAL
Este evento pretende reunir agentes da cadeia produtiva e criativa da música com o 

intuito de gerar negócios. Voltado para artistas, empresários, produtores, selos, 

gravadoras, diretores de festivais e outros eventos, a FIMS tem o grande objetivo de 

congregar esses agentes do sul do país a fim de movimentar o mercado musical. 

Diferentemente de festivais (voltados ao grande público) as feiras de música têm o 

papel proeminente de estimular a concretização de negócios no setor através de 

debates, palestras, rodadas de negócios e outras ações. A primeira edição ocorreu em 

Curitiba em 2016, atraindo mais de 500 agentes do setor e convidados nacionais e 

internacionais, com ótima visibilidade para a cena regional do sul do Brasil, ainda 

pouco conhecida tanto no restante do Brasil quanto no exterior. Estima-se que mais de 

50 shows e outros negócios musicais diretos foram concretizados durante a feira, 

cumprindo seu principal objetivo. Para a segunda edição, pretende-se ampliar o 

número de convidados, participantes e, consequentemente os resultados. O alcance da 

FIMS também deve aumentar, uma vez que serão preparados seminários pré-evento 

com o intuito de capacitar e difundir a feira para o interior dos estados e outros pólos 

de produção musical da região.

CONTEXTUALIZAÇÃO

As feiras de música são hoje espaços estratégicos para o setor pela capacidade de dar 

visibilidade para uma cena e pela possibilidade de estabelecimento de vínculos 

comerciais entre os agentes da cadeia produtiva da música. Não é por acaso que as 

feiras se destacam no mundo todo como um espaço privilegiado para negócios, uma 

vitrine. Algumas delas fazem parte do calendário anual de centenas de profissionais e 

atraem interessados de várias partes do mundo como a WOMEX (feira itinerante 
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europeia), a BAFIM em Buenos Aires (Argentina), a FIMPRO (México), Circularte 

(Colômbia), a POPKOMM em Berlim (AL), o MIDEN, em Cannes (FR), a Canadian Music 

Week, em Toronto (CN), o Mercado de Música Viva de Vic (ES), o CMJ Music Marathon, 

em Nova York EUA), entre tantas outras. Cada uma com sua peculiaridade, todas elas 

buscam a aproximação do artista com o comprador e, também, com o público, com o 

privilégio de ter uma atenção específica de profissionais que foram ali para essa 

função: conhecer o trabalho e comprar o show. Diferentemente de festivais, que são 

voltados para grandes públicos e tem outro formato, as feiras de música têm a intenção 

de ser um espaço preferencialmente de negócios, com a realização de showcases para 

um público dirigido que, em sua maioria, busca nesses eventos realizar a contratação 

de bandas para seus eventos e qualquer tipo de negócios na área da música.

PROJETO

FIMS tem como principal meta a geração e concretização de negócios no setor musical 

do sul do país. Pretende-se oferecer um espaço onde os diversos agentes da cadeia 

produtiva e criativa da música se encontrem com o intuito de movimentar o mercado 

deste setor. Nesta segunda edição, propomos um formato itinerante, com seminários e 

ações pré-evento.

A FIMS receberá convidados internacionais e nacionais e terá duração de quatro dias, 

com ações em outras cidades além da sede, num processo de alternância entre 

imersão e debates públicos. A organização e mediação desses encontros/debates será 

realizada por uma equipe especializada, sendo as Secretarias de Cultura envolvidas, 

bem como entidades e organizações da sociedade civil organizada, convidadas a 

colaborar com a sugestão de temas abordados no evento e nomes para os debates.

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Pretende-se realizar o projeto em pelo menos 3 cidades do sul, sendo o evento 

propriamente dito em Curitiba e encontros em cidades de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Estima-se a presença de 2.000 pessoas diretas, e 10.000 pessoas indiretas, de 

todas as idades e classes sociais.

PEÇAS GRÁFICAS ESTIMADAS

- 3 Banners do Evento 2x1m

- 5.000 programas com a programação

- 10.000 folders do evento tamanho A9

CHAMADAS DE RÁDIO:

7 inserções diárias durante os 7 dias antecedentes ao evento, totalizando 49 inserções

CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

As logomarcas do patrocinador figurarão em todas as peças gráficas resultantes do 

projeto (flyers, cartazes, programas, livretos de divulgação e campanhas de divulgação 

pela internet) sob o rótulo de “patrocínio”, “incenivo” ou outra denominação escolhida. 

Será oferecido ao patrocinador a oportunidade de expor um stand durante o evento, a 

seu critério. Por fim, vídeos institucionais dos patrocinadores e apoiadores podem ser 

exibidos em momentos específocs como a abertura oficial e o encerramento, além das 

TVWalls, mídias digitais, etc.

JUSTIFICATIVA DO PATROCÍNIO

A FIMS já entrou no calendário e figura como o principal evento do sul do país para a 

geração de negócios em música, o que demonstra seu sucesso e relevância. Recebendo 

um grande número de convidados e interessados na primeira edição, a partir da 

segunda pretende-se ampliar ainda mais as ações e alternar os locais de realização, 

com maior circulação das marcas envolvidas no projeto. Além disso, diversas 

entidades, secretarias de cultura, associações e empresas apoiam e já reconhecem a 

importância da Feira SulBR e colocam no seu calendário anual de eventos. 
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