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I – Objetivo 

Desenvolver a gestão da carreira do artista, através do planejamento de marketing – 

analise do nicho em que o mesmo se enquadra –, detectando e analisando as 

oportunidades e ameaças. Como resultado, ofereceremos a assessoria técnica 

completa, com o melhor encaminhamento para a carreira. 

 

II - Projeto 

A – Imagem 

Estudar o perfil do artista, propondo o melhor enquadramento dentro de seu estilo 

musical e de apresentação pessoal. Sugerir adaptações na forma de atuação e 

apresentação, tais como presença de palco, atitude, postura em entrevistas, etc. 

 

B – Marca 

Desenvolvimento ou revisão e adequação dos informes necessários para a venda de 

shows:  

� Riders 

� Mapa de palco 

� Release 

 

Avaliar e definir as áreas geográficas com maior potencial de força/penetração.  

� Cidades para iniciar o trabalho 

� Cidades para as fases seguintes 

� Melhores locais (segmentos) 

� Avaliação / definição do valor de cachê e sua evolução 
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III – Publicidade 

Desenvolver (criação, produção e veiculação) os materiais de apresentação e 

divulgação: 

 

� Logotipo 

� Fotos 

� Vídeo clipe 

� Mídias sociais e site - padronização e utilização de ferramentas "virais". 

� E-mail marketing 

� Anúncio para mídia impressa 

� Anúncio para mídia on-line 

� Cartazes, cartão postal e outros impressos 

� Brindes 

IV – Assessoria de Imprensa 

� Apresentações em programas de TVs e Rádios 

� Entrevistas para a mídia impressa – jornais e revistas 

� Eventos 

 

V – Execução 

� Divulgação nas emissoras de rádio 

� Contratação para execução de música na mídia eletrônica – Rádios e TVs 

� Execução e disponibilização de música na Internet 

 

VI – CD e DVD 

� Escolha de repertório 

� Contratação de estúdio 

� Contratação de músicos e técnicos 

� Locação e cenografia 

� Produção e direção 

� Criação de capa e encarte 

� Copiagem 
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VII – Shows 

Produção e direção. 

� Repertório 
� Músicos 
� Ensaios 
� Equipe técnica 
� Equipe de apoio 
� Equipamentos 
� Cenografia 

 
Venda de shows para os diversos segmentos: 

� Contratantes, produtores e empresários 
� Prefeituras 
� Casas de espetáculo e casas de shows 
� Eventos corporativos 
� Sesc 

 

VIII – Outros projetos 

� Editais 
� Leis de incentivo - esfera federal, estadual ou municipal 
� Projetos especiais - shows, participações especiais, aberturas e projetos "on 

demand" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ShowSete Eventos 

www.showsete.com.br – Tel.: (11) 5908.5747 

atendimento@showsete.com.br 

IX – A empresa 

A ShowSete Eventos iniciou suas atividades em dezembro de 2004 e seu primeiro 

projeto foi para a comemoração dos 40 anos da Jovem Guarda. 

Atualmente tem em seu cast, entre outros, artistas como Secos & Molhados, 

Demônios da Garoa, Renato Teixeira, 14 Bis, Kiko Zambianchi, Rodrigo Lopez, 

Falamansa, Victor e Léo, Sérgio Reis, Marcelo Viola, Orquestra Paulistana de Viola 

Caipira, alem de todos os artistas da Jovem Guarda. 

• MISSÃO 
Representar artistas de diferentes segmentos musicais, assessorando e gerindo suas 

carreiras, visando o melhor aproveitamento e desenvolvimento profissional, 

respeitando sua individualidade. 

 

Planejar, comercializar e produzir shows e eventos que satisfaçam plenamente aos 

contratantes, artistas e público, e conciliem de forma harmoniosa o entretenimento e 

a difusão de cultura. 

Oferecer soluções personalizadas para qualquer categoria de show ou evento, 

apresentando um completo portfólio de artistas, bandas e toda estrutura de 

equipamentos e acessórios capazes de garantir a realização dos mesmos, através de 

um trabalho profissional e financeiramente viável. 

• VALORES 
Acreditamos que o trabalho em parceria, alicerçado no respeito profissional, na 

transparência, na confiança e dedicação, é gerador de resultados que propiciam 

satisfação pessoal, profissional e financeira a todos os envolvidos. 

• ASPIRAÇÕES 
Ser reconhecida pelo impacto positivo de suas ações, atendendo e superando as 

necessidades e expectativas dos envolvidos.  

Ser reconhecida como um pólo de negócios no segmento de shows e eventos. 

Ser uma empresa que, através de sua postura profissional de incentivo à criatividade e 

à concretização de ambições, transmita ao mercado a imagem de uma parceria que 

estimule a realização de projetos da área artística. 

• COMPROMISSO 
Buscar o constante aperfeiçoamento, humano e técnico, da equipe.  
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X – Portfolio 

CLIENTES 

 

� Prefeituras: São Paulo, Campinas, São Caetano do Sul, São Lourenço, Jundiaí, 

Santa Barbara D’Oeste, Marília, Taubaté, Itararé, Jacareí, Jaboticabal, Itabirito, 

Aparecida do Norte, Duartina, Florianópolis, Corumbá, Rio Branco, Itanhaem, 

Mendes, Itabira. 

 

� Centro Cultural de São Paulo 

 

� Festivais: Festival de Inverno de Garanhuns / Lollapalooza / Lupaluna / João 

Rock / Festival de Inverno de São Louenço / Festival de Inverno de Itabira. 

 

� Virada Cultural Paulista e do Interior. 

 

� Sesc: São Paulo Capital e Interior, Belo Horizonte. 

 

� Sesi - São Paulo e Paraná. 

 

� Projetos: Secos e Molhados 40 anos, Eduardo Araújo 50 anos, Domingo Musical 

no Shopping Metro Tatuapé, SP, Domingo Show no Shopping Praça da Moça, 

Diadema, Grandes Serestas, Noites da Jovem Guarda, Elas e Suas Canções. 

 

� Eventos para clubes: Ass. Ministério Público, Ass. dos Oficiais da Policia Militar, 

Indiano, Circulo Militar, Transatlântico, Ipe, Ipanema, Brilhante, AABB, 

Olympico. 

 

� Shows em casas de espetáculo: Tom Jazz, Café Paon, Ao Vivo, Cine Joia, Bar 

Brahma. 

 

� Teatros: São Caetano, São João da Boa Vista, Sorocaba, Santos, Cotia, 

Vespaziano, Rio de Janeiro(Teatro Rival), São Paulo (Teatro Itália). 

 

� Eventos Corporativos: Transfolha, Art DÓro, Secovi, Prevent Senior, Coliseu 

Eventos, Rio Quente Resorts, Agencia Blow, DNA Eventos. 


