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Nova Versão

E.T.C
o projeto...

Diretamente no canal do 

E.T.C. É tudo Cultura

https://www.youtube.com/channel/UCmC5OfJ7beXzzzSFmalwhnw
https://www.youtube.com/channel/UCmC5OfJ7beXzzzSFmalwhnw


Descritivo: O projeto visa trabalhar com novas
versões de músicas de bandas independentes. As
bandas novas ou em ascensão do cenário
alternativo de São Paulo, serão convidadas a
escolher uma música de outra banda
independente e gravarão sua “Nova Versão” dela.

As gravações são feitas mensalmente desde
Janeiro/2017, com bandas e músicas diferentes.
Todos os vídeos serão divulgados em nosso canal
do Youtube, E.T.C É tudo Cultura.

Nova Versão

https://www.youtube.com/channel/UCmC5OfJ7beXzzzSFmalwhnw


Uma banda divulga outra ao 

mesmo tempo em que mostra sua 

identidade nas músicas 

apresentadas



Decidimos começar a trabalhar com bandas independentes no
site quando percebemos uma lacuna na mídia em apoiar e
divulgar essas bandas que possuem muito talento, porém, pouca
visibilidade.
Portanto, entrevistamos as bandas e com o passar do tempo,
recebemos material de diversos interessados de várias partes do
Brasil em terem seus trabalhos expostos em um site jornalístico.
Ao identificarmos que o cenário independente parte muito da
ideia de ajudar uns aos outros, criamos o “Nova Versão” para que
os fãs de uma banda possa ter contato com os fãs de outra e,
assim, aumento o alcance dos nossos convidados e de quem eles
cantam.

Justificativa



O “Nova Versão” além do intuito de unir pessoas em torno dessas
bandas, também tem como objetivo apresentar – até mesmo para
as bandas convidadas – artistas novos.
Um caso disso é a banda LTDA*, de Santo André, que nos pediu
indicações de bandas que entrevistamos para que eles
conhecessem e decidissem qual delas iria gravar. Ou seja, eles
aproveitaram a oportunidade para conhecer novas bandas e
acreditaram que o nosso trabalho pode unir as duas através da
música.
Assim, acreditamos que o cenário independente se una, se ajude
e fique ainda mais forte.

* A banda LTDA gravou o “Nova Versão” em fevereiro e o vídeo será lançado no dia
15 de março com música da banda carioca Nove Zero Nove.

Objetivo



No projeto “Nova Versão” são dois critérios de escolha de banda,
são eles:
- Bandas que já foram entrevistadas pela nossa equipe e com a

qual já temos intimidade com o trabalho. Essas bandas serão
convidadas por nós mesmas a participar.

- Bandas que serão escolhidas através de inscrição no site. Essas
preencherão cadastro no site do E.T.C. com os dados e links
para os seus materiais. Faremos uma triagem das bandas e
escolheremos uma por bimestre.*

* dependendo do número de público envolvido, também poderemos lançar votação

a cada bimestre para escolha das bandas.

As bandas



Nova Versão

Publicidade: O projeto permite a divulgação de empresas que
desejam ampliar sua visibilidade na internet, atingindo
diretamente o público com interesse musical, o que inclui tanto
os nossos seguidores, como os fãs das bandas envolvidas.
Embora os vídeos produzidos sejam publicados no Youtube, a
divulgação acontecerá também nas seguintes plataformas:

Instagram

Twitter

Facebook

Site E.T.C

+ +
+

+



Local

Os vídeos do projeto são todos
gravados no Morada Estúdio,
situado em Santana, bairro da
cidade de São Paulo.



Estimativa de público

Redes sociais (Instagram e Facebook)
Atualmente possuímos mais de 6000 de alcance total em
ambas as redes sociais. Com o trabalho contínuo,
pretendemos atingir em um mês o número de 10.000 de
alcance em ambas as redes. Além dos patrocínios que
podem dobrar o alcance esperado assim que os vídeos
forem lançados.

YouTube
2.000 visualizações
Por enquanto, também por da falta de capital para investir
em marketing, estamos na faixa de 200 views após 1 mês
de publicação do vídeo, mas pretendemos alcançar 2.000
até os seis meses de projeto.



Valor

Custos:
Estúdio: R$ 100,00 por faixa gravada
Mixagem e masterização: R$ 100 por faixa editada
Patrocínio de posts: R$ 100,00

Equipamentos:
Softbox: R$ 1500,00

*Para aprimorar o trabalho, precisaríamos de outros equipamentos além das câmeras e tripés que já
possuímos, mas, em um primeiro momento, a softbox é a única que realmente faz falta no processo

de. gravação

Todo mês
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