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O Instituto Baccarelli é uma das organizações sem fins lucrativos mais respeitadas no Brasil, por proporcionar ensino 

de excelência combinando três eixos de grande importância: cultural, educacional e social. Além disso, formou a 

Orquestra Sinfônica Heliópolis, a primeira orquestra do mundo em uma favela, quebrando diversas barreiras. 

Com direção artística e regência de um dos maiores maestros da atualidade, Isaac Karabtchevsky, a instituição 

oferece todas as atividades de ensino musical gratuitamente e tem sua sede na comunidade de Heliópolis, zona sul, 

onde atua há 24 anos. 



Em uma área de 5 mil m² e com um time

de professores altamente qualificados,

atende anualmente a mais de 1.200

crianças e adolescentes a partir dos 4

anos de idade, e conta com 16 turmas de

musicalização infantil, 13 corais, 48

turmas de coletivos de instrumentos e 4

orquestras.

O Instituto Baccarelli aponta o caminho

para um futuro com mais perspectivas a

pessoas que sofrem as consequências da

desigualdade social. Atua como um

agente de transformação social por meio

da arte, proporcionando desenvolvimento

pessoal, intelectual e oportunidades de

profissionalização na música.



HELIÓPOLIS

A região sofre com saneamento básico deficiente, investimentos insuficientes em 

segurança, saúde e educação, bem como baixíssima oferta cultural. Além disso, ainda 

enfrenta a influência do tráfico de drogas na região, especialmente na população jovem.



RELEVÂNCIA

A proposta aqui apresentada e devidamente aprovada em nosso Plano Bianual de Atividades do Instituto

Baccarelli 2020/ 2021 (Lei Federal de Incentivo à Cultura), visa à manutenção das atividades que impactam

positivamente a vida de crianças e jovens da comunidade de Heliópolis e suas famílias por meio de aulas gratuitas

de música, e também manter e as temporadas dos grupos artísticos. Conheça mais:



Musicalização Infantil
Processo cognitivo e sensorial que 

envolve o contato com o mundo sonoro e 
a percepção rítmica, melódica e harmônica.

Canto Coral

Aulas de técnica vocal, postura,
respiração, expressão cênica, percepção 

e teoria musical, compondo uma sólida base 
para a formação de músicos.

Aulas de Instrumentos

Promovem iniciação, aprimoramento
e familiarização junto ao mundo
instrumental, proporcionando

desenvolvimento de habilidades
musicais específicas.

Prática Orquestral 
Os alunos de instrumentos têm a
oportunidade de aperfeiçoarem

seus estudos por meio de uma nova 
experiência musical, participando 

de uma das orquestras da instituição. 

EDUCATIVO

• Temporada de concertos no Theatro

Municipal de SP com 10 concertos 

anuais, tendo Isaac Karabtchevsky

como regente principal;

• Temporada de Concertos no MASP 

com 10 concertos anuais, tendo 

Edilson Ventureli como regente 

principal;

• Apresentações em diversos espaços 

culturais, ruas de SP, ruas de 

Heliópolis;

TEMPORADA DE CONCERTOS

A frente artístico-pedagógica do 
Instituto Baccarelli foi adaptada

para a versão digital com o nome de 
Conexão Heliópolis: 

• Aulas online; 

• Masterclasses;

• Palestras;

• Concertos com convidados especiais;

• Vídeos dos grupos artísticos;

• Bate-papos com alunos e seus 
familiares;

CONEXÃO HELIÓPOLIS

PROJETOS



Números



Em Março de 2020, devido à pandemia de

Covid-19, o Instituto Baccarelli fechou as

portas de sua sede e suspendeu

temporariamente as atividades presenciais em

sua sede, localizada na favela de Heliópolis.

Para apoiar seus alunos e ajudar a

comunidade diante de uma crise, o Instituto

reinventou suas atividades e ações.

2020: PANDEMIA



Diante da crise sanitária e econômica que

atingiu a população da comunidade de

Heliópolis, o Instituto Baccarelli criou uma

frente de assistência emergencial para essas

famílias que perderam receitas e empregos.

Para criar o fundo que possibilitou a doação de

alimentos, cestas básicas e a transferência de

recursos via cartões-alimentação, foi criada a

campanha Tocando Juntos Por Heliópolis, que

conseguiu diminuir o sofrimento das famílias

durante a pandemia.



• Centenas de famílias beneficiadas

• R$ 829 mil transferidos via cartões-alimentação 

• 330 toneladas de alimentos doados

• 12.000 quentinhas doadas

TOCANDO JUNTOS POR HELIÓPOLIS 
EM NÚMEROS



A frente artístico-pedagógica do Instituto Baccarelli foi

adaptada para a versão digital com o nome de Conexão

Heliópolis. Por meio dela, os alunos continuaram

aprendendo música, mesmo de suas casas. No programa,

aulas online, masterclasses, palestras, concertos, vídeos

dos grupos artísticos e bate-papos com alunos e seus

familiares.

Destacaram-se nessa frente as masterclasses

internacionais, que não só complementam a formação

dos músicos, mas também promovem a instituição no

cenário internacional. Com esta ação, estudantes e

profissionais de várias regiões tiveram acesso a aulas

com músicos como Martin Chalifour, spalla da

Filarmônica de Los Angeles, e Sir James Galway, um dos

maiores solistas de flauta de todos os tempos.



Novos conteúdos audiovisuais surgiram neste período, como os 

vídeos dos alunos tocando e cantando à distância. Até mesmo o 

cantor Samuel Rosa participou de um dos vídeos, cantando a 

música “Resposta” com as crianças e jovens.  



O retorno da Temporada de Concertos da Orquestra Sinfônica Heliópolis por
meio de transmissões ao vivo foi uma das grandes conquistas neste ano de
pandemia!

Sem a presença de público e seguindo rigorosos protocolos de segurança
sanitária, os concertos têm sido transmitidos ao vivo, por meio do canal do
YouTube do Instituto Baccarelli, e já chegaram a atingir 37.242 views.

Artistas como Paula Lima, Wilson
Simoninha, Leo Mancini e Vanessa
Moreno se apresentaram ao lado da
orquestra, gerando um conteúdo
musical de excelente qualidade e
bom gosto.

Produzido com estrutura e qualidade
de estúdio de TV, os concertos
contam com sonorização, iluminação
e filmagem de ponta, graças a
parcerias do Instituto Baccarelli com
as melhores empresas do mercado.

E possibilitam a exposição da marca
dos parceiros com destaque,
atingindo públicos além da cidade de
São Paulo – por todo o Brasil e até
fora do país!



Temporada de Concertos
Orquestra Sinfônica Heliópolis

Formato Digital



• Mais de 150 masterclasses e palestras com milhares de

participantes do Brasil e do mundo.

CONEXÃO HELIÓPOLIS EM NÚMEROS

• 37.242 views nos concertos transmitidos no Canal do YouTube

com crescimento de 54% no número de seguidores em 2020.

• Mais de 375 artes de divulgação publicadas em redes sociais com a

marca dos parceiros – com mais de 200 mil curtidas entre

Facebook e Instagram.

• 49.700 seguidores entre Instagram e Facebook.



Grande interação orgânica no chat do YouTube
durante as lives da Orquestra Sinfônica Heliópolis.



EXEMPLOS DE 
CONTRAPARTIDAS



exemplos de cotas e contrapartidas 

Patrocinador Bronze Patrocinador Prata
Patrocinador Ouro

Patrocinador Master

• Marca em placa na sede do IB

• Marca em 1 banner IB nos 

concertos do IB

• Marca na tela das atividades e 

masterclasses online 

• Marca na home do site e página 

de especial de parceiros

• Marca nos posts artístico/ 

pedagógicos nas redes sociais

• 2 anúncios em revista

• 1 apresentação online exclusiva 

do Coral Heliópolis 

• Marca do IB em campanhas da 
empresa 

• TODAS AS ANTERIORES MAIS: 

• Marca em backdrops nas salas de 

ensaio na sede do IB

• Marca nos programas de 

concertos 

• Marca na tela das lives da OSH

• Publicação sobre a empresa nas 

redes sociais do IB (co-autoria)

• Concerto online didático com 

Grupo de Câmara 

• Marca apresentando até 3 vídeo-

clipes da OSH (padrão live)

• TODAS AS ANTERIORES MAIS: 

• Anúncio de ½ página nos 

programas de concertos

• Vídeo de Agradecimento gravado 

pelo Coral Heliópolis

• Marca em anúncio em jornal de 

grande circulação

• Apresentação online exclusiva

da OSH 

• Marca em vídeo com o dia a dia 

de aluno (favela + aulas) 

• Palestra sobre liderança e 

atuação em grupo 

• Oportunidade de ativação na 

fachada da sede (vídeo-mapping)

• TODAS AS ANTERIORES MAIS: 

• Anúncio de 1 página nos 

programas de concertos 

• Banner exclusivo da empresa em 

concertos 

• Envelopamento dos ônibus de 

transporte dos alunos

• Exibição de vídeo institucional 

antes dos concertos 

• Oportunidade de ativação da 

marca nas lives/ concertos

• Experiência virtual exclusiva para 

colaboradores ou públicos-chave 

da empresa 

Para ver o plano completo, acesse a planilha anexa

Contrapartidas customizadas sob consulta

período de isolamento social



período da pandemia





Logomarca em evidência na tela de 
transmissão dos concertos/ lives da 
Orquestra Sinfônica Heliópolis.  



planejando
a retomada



Ações Socioculturais 
com presença de público – pós isolamento social



www.institutobaccarelli.org.br

Vamos afinar 
uma conversa? 


