GOVERO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Unidade de Fomento e Difusão de Produçäo Cultural
Anexo Técnico I l’rograma de 1’raballio/l’restaçao de Serviços
—

1. Apresentação
A Associação Pró-Dança foi criada em junho de 2009 para apoiar, Incentivar,
assistii desenvolver, preservar e promover a cultura, a arte, a educaçdo e a assisténcia
social. Sua visão traduz-se no fomento e na arte da dança, enriquecendo a vida cultural da

0

comunidade e criando urn sentido de pertencimento àqueles que dela se aproximarem.
Assim, a missão da Associação Pró-Dança, através do gerenciarnento da São
Paulo Companhia de Dança, é ampliar, estimular, oferecer e divulgar o universo da dança

por meio de criaçöes inéditas e rernontagens de clássicos, do desenvolvirnento de
programas educativos e de registro e memória, tomando-se a prirneira companhia do
Estado corn urn projeto de fornento

a

arte da danca corn urna estrutura tecnicamente

excelente.

1.1. Objetivos
1.1.1

I..

O

Geral:

Administrar, supervisionar e gerenciar a São Paulo Companhia de Dança,
garantindo a preservação e divulgação do equiparnento e suas finalidades em
estreita consonância corn a poiltica da UFDPC e corn as diretrizes do Estado, na
figura de sua Secretaria de Cultura.

1.1.2 Especificos:
I
II

-

-

III
IV

-

-

Produzir espetáculos e apresentaçöes de dança no Brasil e no exterior
Desenvolver:
a)
Programas educativos e de forrnação, capacitação, treinarnento e
aprimorarnento de profissionais da dança;
b)
Prograrnas e açôes de incentivo a forrnacão de platéias;
Apoiar e promover a realização de cursos, exposiçôes, estudos, pesquisas e
conferéncias;
Difundir o repertório da dança brasileira c internacional;
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V
Manter intercmbio educacional e cultural, corn instituiçöes nacionais e
estrangeiras;
VI
Constituir e preservar registros e mernória da arte da dança, scm prejuizo das
atribuiçöes previstas no artigo 261 da Constituição Estadual para o Conseiho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, ArtIstico e TurIstico do Estado de São Paulo
(CONDEPHAAT).
-

-

2. Descrição

0 piano de trabaiho a seguir trata das atividades, metas e critérios de avaliação de
desempenho estabelecidos, considerando a previsão de 5 (cinco) anos de vigência do
Contrato de Gestäo, bern corno as vertentes sobre as quais a Companhia desenvoive seus
trabaihos: (i) a difusão da dança (produção artIstica e circuiacão); (ii) os programas
educativos e de formação de platela para dança; e (iii) o registro e memória da dança.

Reitere-se que essa proposta não incluiu a variávei consistente na construção,
ocupação e operação da nova sede da São Paulo Companhia de Dança, na antiga
Rodoviária de São Pauio/SP, no bairro da Luz, o Complexo Cultural Teatro da Dança.
3. Atividades Técnicas

C

Para 2009, as metas presentes neste Anexo I serão diferenciadas, pois em virtude
da

transiçäo da gestão da SÃO PAULO COMPANHIA DE DANA da ASSAOC para
a
PRO-DANçA, será necessário realizar adequaçôes administrativas para o rnelhor

desenvolvirnento das atividades previstas neste instrurnento.

3.1 Difusão da Dança (Producão Artistica e Circulacão)
3.1.1 Produçao ArtIstica criaçöes coreográticas e criaçOes audiovisuais e gráficas
-

Descritivo
•

CriaçOes coreográficas

14%
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A cada ano, a Associaçäo propôe tanto incorporar ao repertório da Companhia
novas coreografias de autores nacionais ou intemacionais, como reapresentar obras do
repertório artIstico desta.
Novas coreografias
A Associação propöe realizar 3 (três) novas coreografias por ano, entre criaçôes
para a Companhia e obras consagradas dos séculos XIX, XX e XXI, em urn total de 15
( quinze) coreografias em 5 (cinco) anos de vigência do Contrato de Gestão.
-

.

CriaçOes audiovisuais e gráficas
As coreografias da Companhia serão gravadas para manter viva e expandir a arte
da dança em outros meios.
Filmagem dos espetáculos da Companhia
A AssociaçAo gravará e editará as coreografias criadas especialmente para a
Companhia para produção de DVDs, procurando acentuar o interesse da transposição
entre
as linguagens a dança na cena e a dança na tela. Será usada também para a composição
do
Canteiro de Obras.
-

—

Também gravará as coreografias consagradas dos séculos XIX, XX e XXI dançadas
pela Compaiihia, para sua memória e ainda como fonte de imagens na composiçäo
da série
Canteiro de Obras.
Produçäo de material informativo para os espetáculos
A Associação propôe a produção de peças gráficas, programa e folhetos
informativos, criados por artistas plásticos e designers, propiciando uma identidade
visual
que apresente e contextualize os espetáculos e as produçöes da Companhia no
cenário da
dança e das outras artes que compôem a cena.
-

0

Atividade

Novas coreografias criaçôes e
repertório consagrado sec. XIX,
XX e XXI
Manutenção e reapresentação
de obras do repertório 2008 a
2013
—

Indicador

Quantidade
(itá•)

Quantidade
(itá)

Meta
2010

Meta
2011

Meta
2012

Meta
2013

Meta
2014

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Filmagem dos espetáculos da
Companhia gravação e edicão
das coreografias criadas
Quantidade
especialmente para a
(unitária)
Companhia, para produção de
DVDs
Filmagem dos espetáculos da
Companhia gravação das
Quantidade
coreografias consagradas dos
(unitária)
séculos XIX, XX e XXI para
seu acervo e divulgação.
Produção de material
Quantidade
informativo dos espetáculos
(unitária)
programas
Criaçäo e produção de foihetos Quantidade
informativos sobre cada obra
(unitária)
—

1

-

—

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3.1 .2 Circulaçao dos Espetáculos

Descritivo

A Associação Pró-Dança propôe que sejam fixadas metas para as apresentaçôes da
Companhia nâo so na Capital, mas também pelo interior do Estado de São Paulo
e em
outros Estados. Estão previstas, também, tumês internacionais, a fim de promover a arte
brasileira no exterior.
Contudo, Os elevados custos para a realização de turnés internacionais levaram-nos
a ponderar que a realização destas ficará condicionada a obtenção de patrocInio.
A Companhia fará apresentaçöes para diferentes püblicos:
.
.

Espetáculos em teatros para o pñblico em geral.
ApresentaçOes para estudantes da rede püblica e/ou privada, corn intuito de

aproximá-los do universo da dança, acompanhadas de comentários e/ou atividades
relacionadas corn o processo de trabalho da São Paulo Companhia de Dança.
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Atividade
Espetáculos
püblicos
Espetáculos em
São Paulo SP
Espetáculos
fora da Capital
Espetáculos
fora da Capital
Apresentaçöes
para estudantes
-

C

Indicador
Quantidade de
espetáculos
Quantidade de
espetáculos
Quantidade de
espetáculos
Quantidade de
cidades
Quantidade de
apresentaçöes

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Meta 2014

60

60

60

60

60

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

1 realizada
caso baja
convites ou
patrocinio de
pelo menos
30%, podendo
ser substituIda
por mais
apresentaçOes
no Brasil

1 realizada
caso haja
convites ou
patrocInio de
pelo menos
30%, podendo
ser substituIda
por mais
apresentaçöes
no Brasil

1 realizada
caso haja
convites ou
patrocInio de
pelo menos
30%, podendo
ser substitulda
por mais
apresentaçOes
no Brasil

1 realizada
caso haja
convites ou
patrocInio de
pelo menos
30%, podendo
ser substitulda
por mais
apresentaçóes
no Brasil

1 realizada
caso haja
convites ou
patrocinio de
pelo menos
30%, podendo
ser substitulda
por mais
apresentaçöes
no Brasil

,

0

Turnés
internacionais

Quantidade de
turnés

Püblico
atrngido

Quantidadede
pessoas

,

,

,

,

3.2. Programas educativos e de formação de plateia
Descritivo

0 trabaiho de criaçào está intimamente relacionado ao de formação. A abertura
do
trabaiho criativo para professores, escolas e para a população em geral desde a prepar
açäo
—

corporal, passando pelo desenvolvimento e acompanhamento técnico, ate
a experimentação
e a reflexäo do ato artistico será urn dos meios de incentivo a formacâo de
plateia.
—

I

Palestras corn 0 Professor: encontros preparatórios que precedem as aprese
ntaçöes
para estudantes. Cada palestra será urna ocasiäo de diálogo direto entre o
educador e
a São Paulo Companhia de Dança, corn espaço para perguntas e
sugestôes,
vivências e troca de experiências. Será concedido certificado de participaçäo.
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I

I

.

rviateriai de apolo para o professor: corn conteüdos que poderão ser
trabaihados
em sala de aula (material impresso + DVD), relacionando a dança
corn as
disciplinas do ensino regular. Este material será distribuIdo gratuitamente
para os
participantes das palestras corn o professor.
Material para estudantes: folhetos corn desenhos, fotos e pequenos
textos, sobre

cada coreografia, para serem distribuldos nos espetáculos para estudantes
visando a
aproxirnaçào do espectadorjovern.
Oficinas de clança: para estudantes, artistas e interessados em
dança, corn o
objetivo de prornover o intercâmbio de informaçöes e major divulgação da
arte da
dança, fora da cidade de São Paulo. Tais oficinas serão ministradas por profiss
ionais
integrantes da Companhia e abordarão temas especificos da danca
cênica. Será
concedido certificado de participação.

No ârnbito destas atividades, a Associação buscará ampliar a relação
e parcerias
corn entidades não governarnentais, escolas, instituiçôes governarnenta
is, representaçôes e
órgãos püblicos e privados em geral.

Atividade

0

Indicador

Palestras Quantidade
corno
de
professor
Palestras
Püblico
atingido Quantidade
nas
de Pessoas
palestras
Material
de apoio Quantidade
para 0
produzida
professor
Material Quantidade
Produzida*
para
estudantes
Oficinas Quantidade
de dança
(Unitária)

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Meta 2014

10

10

10

10

10

800

800

800

800

800

1

3

3

3

3

3

8

8

8

8

8
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Pübiico
atingido I Quantidade
I
200
200
I
nas
de Pessoas I
ofIcinas
*Um folheto por nova obra no repertório da Companhia
I

200

200

I

200

3.3. Registro e memória da dança
Descritivo

Para promoção da memória e do registro da arte da dança, a Associaçao propôe
realizar:
.

Figuras da Dança: documentários sobre o percurso artIstico e a obra
de
importantes personagens da história da dança no Brasil. A cada ano
serão
elaborados 4 (quatro) documentários, cada urn abordando a obra de 1 (urn)
ou 2
(dois) artistas, num total de 20 (vinte) docurnentários em 5 (cinco) anos. Este
programa se realiza de acordo corn as seguintes etapas:
Pesquisa iconográfica e histórica.
Gravação de depoimentos corn o artista e interlocutores da sua trajetória.
Elaboração do documentário corn inserção de irnagens de arquivo.
Disponibilização do docurnentário para exibição na TV.
Caixa de DVDs: reprodução e distribuicâo gratuita do material em DVDs
,
reunidos em urna caixa corn as produçôes de cada ano, para os artistas envolv
idos,
escolas, bibliotecas, universidades, entre outros.
-

-

-

-

0

-

Ao final do Contrato de Gestão a série Figuras da Dança contará 20
(vinte)
docurnentários, que construiräo, em seu conjunto, urn rnapa da dança do Brasil
através dos
depoirnentos de coreógrafos, professores, bailarinos e diretores que fizeram
parte dessa
história.
.

Canteiro de Obras: documentário sobre o processo de trabaiho da São
Paulo
Companhia tie Dança, desde a construção dos espetáculos aos depoim
entos e
imagens dos artistas envolvidos. Este prograrna se realiza de acordo
corn as
seguintes etapas:
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Gravação do cotidiano e dos bastidores das apresentaçôes da Companhia.
Elaboraçäo do documentário corn imagens das coreografias da companhia e de seu
processo de trabalho.
Disponibilização do documentário para exibição na TV.
Reprodução e distribuiçào gratuita do material em DVD para os artistas envolvidos,
escolas, bibliotecas, universidades e instituiçôes de pesquisa, entre outros.
-

-

-

-

Publicação de livros: em ediçâo bilIngue,
corn reflexôes sobre o trabaiho da
Companhia, ilustrados corn fotos e escritos a partir de uma perspectiva ampla, por
autores renomados. Os livros serão pensados para o püblico em geral, mas deverã
o
ser uma contribuição significativa também na area da dança.

Atividade

0

_Indicador
Figuras da Dança
Quantidade
Depoimentos
(unitária)
Elaboraçäo de
Quantidade
documentários
(unitária)
Quantidade
De_tiragem
Caixa de DVDs Quantidade
deDVD’s
(unidades)
Canteiro de Obras
Elaboração de
Quantidade
docurnentários
(unitária)
Quantidade
De_tiragem
DVDs
Quantidade
de DVD’s
(unidades)
Publicação de
1
livro_de_ensaio

Meta
2010

I

Meta
2011

Meta
2012

4

4

4

1

Meta
2013

Meta
2014

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1

1

1

1

1

[

j
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4. Atividades Administrativas

Para 2009, em virtude da transiçâo da gestão da SÃO PAULO COMPANHIA DE
DANA da ASSAOC para a PRO-DANçA será necessário realizar adequaçöes
administrativas para o meihor desenvolvimento das atividades previstas neste
instrumento, conforme segue:
Indicador
Instalação da estrutura fIsica necessária
admirnstraçao do Contrato de Gestao
.

.

a

Meta 2009

100/o

Meta 2010
-

Compra de materiais e equipamentos

70%

30%

Contrataçâo de Pessoal

30%

70%

Adequação do Site e Criação e Registro de
Logomarca e Papelaria

70%

30%

Contratação de Serviços de apoio administrativo

30%

70%

4.1.

Serviços e Bens Materiais

A proposta de gerir a São Paulo Companhia de Dança compreende a manutenço
de seu patrimônio e também de parte do prédio histórico da Oficina Cultural Oswal
d de
Andrade onde a Companhia realiza ensaios e desenvolve atividades outras. Para
tal, a
Associação se responsabilizará pela manutençào de parte do prédio onde habita,
pela
renovaçäo, adequação e manutençäo dos equipamentos de informática, audiov
isuais e
mobiliários diversos, além de equipamentos e materiais especificos para o desenvolvime
nto
das atividades de dança e espetáculos (por exemplo: barras, espelhos, coichonetes, linóleo
,
equipamento de sonorização, video, baüs para transporte e outros) e materiais de
consumo
para 0 desenvolvimento das atividades diárias da Companhia.
Incluem, ainda, os gastos corn serviços de cornunicaçäo e aqueles essenciais
a
manutenção das atividades administrativas e do equilibrio econôrnico-financei
ro do
orçamento do projeto da São Paulo Companhia de Dança, corn a contratação
de
escritórios de contabilidade e advocacia, a firn de garantir a continuidade e a expans
ão das
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atividades do projeto. Os serviços de apoio a ensaios, como müsicos, profess
ores e
terapeutas corporais também estào previstos, sendo muito importantes para
o born
desempenho nos espetáculos.

4.2 Recursos Humanos

Os Recursos Humanos necessários para as atividades da São Paulo Companhia
de
Dança englobarn profissionais de diversas areas, sejam elas: artIstica, técnica
, produção,
comunicação, administrativa e financeira. Tendo em vista que consid
erarnos que a
Companhia tern corno missão “ser a primeira Companhia do Estado
corn urn projeto de
fornento a arte da dança corn uma estrutura tecnicamente excelente”, visão
diferente não
poderia ser refletida na manutenção de seu quadro de funcionários.
Desta forma, todos os funcionários necessários para o desenvolvime
nto das
atividades da Companhia serão contratados corn salários e beneficios compa
tiveis corn os
praticados no mercado.
Consideramos que, para atingir as metas propostas corn a qualidade desejad
a, seja
necessário manter aproximadarnente 100 (cern) funcionários em foiha de pagam
ento, sendo
aproximadarnente 70% (setenta por cento) ligados a atividade firn da Compa
nhia.

O

São considerados funcionários das áreas-firn aqueles diretamente ligado
s aos
objetivos
da Companhia, nas suas trés vertentes de atuação: ensaiadores, profess
ores,
bailarinos, müsicos, terapeutas, técnicos, carnareiras e produtores); e
corno áreas-rneio
considera-se diretoria, administrativo-financeiro, comunicação e arquivo.

4.3 Equilibrio Financeiro

A Associação Pró-Dança buscará o equilIbrio financeiro por rneio da correta
e transparente
gestão de seus recursos, assim corno através de patrocInios ou apoios
culturais, seja sob
forma de aportes financeiros, ou fornecimento de mercadorias e serviços.
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Indicador

Meta 2010
Igual ou
Indice de liquidez seca (Ativo
major
que I
Circulante/ Passivo
ao final do
Circulante)’
ano
Receitas Totais/ Despesas
Igual ou
Totais 2
maior que 1
ao final do
ano

Meta 2011
Igual ou
rnaior que
1 ao final
do ano
Igual ou
major que
1 ao final
do ano

Meta 2012
Igual ou
major que
1 ao final
do ano
Igual ou
major que
1 ao final
do ano

Meta 2013
Igual ou
maior que I
ao final do
ano
Igual ou
maior que 1
ao final do
ano

Meta 2014
Igual ou
major que I
ao final do
ano
Igual ou
major que 1
ao final do
ano

Despesas corn funcionários
da area meio I Despesas corn
funcionários da area fim

Menor que
0,38

Menor que
0,38

Menor que
0,38

Menor que
0,38

Menor que
0,38

4.4 Captação de Recursos Próprios

Ação: Captação de recursos utilizando-se de instrumentos como Leis de
Incentivo a
Cultura, vendas de ingresso de qualquer natureza, patrocinios e doaçöes de
pessoas fisicas
ou jurIdicas, locação de espaços intemos e externos e/ou qualquer outros que
tenha vInculo
corn Os equipamentos e sejarn previamente aprovados pela Secretaria de Estado
da Cultura.
Indicador

0

Recursos
Captados

Meta 2010
3,0%dos
recursos do
Contrato de
Gestào

Meta 2011
4,0%dos
recursos do
Contrato de
Gestão

Meta 2012
5,0%dos
recursos do
Contrato de
Gestâo

Meta 2013
6,0%dos
recursos do
Contrato de
Gestào

Meta 2014
7,0%dos
recursos do
Contrato de
Gestão

5. Qualidade dos Serviços Prestados

Scm prejuIzo das rnetas já propostas, a Associaçao buscará acompanhar o Indice
de
satisfação do püblico nas rnais diversas atividades, fixando os seguintes percen
tuais. As
pesquisas qualitativas para avaliar a qualidade dos serviços prestados serão realiza
das pela
Organização Social, medjante solicitação desta Secretaria. As metodologias
a serem
I Regime
de Caixa. 0 mndice de Iiquidez seca ILS tern corno objetivo apresentar a capacidade de
empresa no curto prazo, sern levar em conta os estoques, que sâo considerados como elementos pagarnento da
menos liquidos
do ativo circulante.
2 Regime
de cornpetncia.
-

-
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aplicadas e as empresas que irão desenvolvé-las deveräo ser decidid
as em conjunto corn a
Secretaria de Estado da Cultura.
Indicador

Meta 2010

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Meta 2014

ndice de satisfacão do
püblico nas palestras

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

72%

corn professores

ndice de satisfaço do
pubhco nas Oficinas

Indice de satisfaçào do
pübiico

nas

apresentaçöes püblicas

0
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CRITERIO DE AVALIAçAO GERAL DO ATIN
GIMENTO DAS METAS DO
CONTRATO DE GESTAO
Satisfaçäo total da meta
cento).

—

Realizaçâo de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100%
(cern por

Satisfação parcial da meta 61% (sessenta e urn por
cento) a 84,9% (oitenta e quatro vIrgula
nove por cento).
Meta não atingida

—

Abaixo de 60,9%.

I) Por meta näo atingida haverá penalidade de 3,0%
(três por cento), calculada sobre o valor
total repassado pela CONTRATANTE;
II) Por meta parcialmente atingida haverá pena
lidade de 1 ,5% (urn e rneio por cento),
calculada sobre o valor total repassado pela CON
TRATANTE.
A penalidade mencionada no itern II acirna é alter
nativa, devendo, a critério da Cornissão
de Avaliação, justificar sua aplicação ou näo, cabe
ndo a deciso final a SEC.
Os recursos financeiros referentes as penalidade(s)
eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cult
ura a Associação Pró-Dança no ano
seguinte a aplicação da penalidade.
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