
Programa “Imersão em Music Business” - 4a turma 

Dia 1  

• Artist Management  
> Nessa disciplina serão abordados a definição da atividade de empresariamento, perfil dos 
empresários, modelos de negócio praticados entre artistas e empresários e características do 
mercado.  

• Planejamento estratégico aplicado à gestão de carreiras artísticas  
> Nessa disciplina serão abordadas ferramentas de planejamento estratégico, como Matriz 
SOWT e SWOT cruzada, definição de estratégias, priorização das estratégias, construção de 
plano de ação e princípios de modelagem financeira. 

Dia 2  

• Como funciona uma produtora na prática  
> Nessa disciplina serão abordados a construção do processo de trabalho dentro de uma 
produtora artística e o papel de cada setor na gestão de carreiras.  

• Gestão Comercial  
> Nessa disciplina serão abordados a gestão de CRM aplicado ao negócio de gestão de 
carreiras artísticas a partir da metodologia IDIP, com ênfase em preparação de material de 
venda.  

Dia 3 

• Planejamento Financeiro (NOVIDADE) 
> Nessa disciplina serão abordados a gestão financeira para escritórios de empresariamento, 
com apresentação de DRE e ênfase em prestação de contas.  

• Marketing Digital (NOVIDADE) 
> Nessa disciplina serão abordados as ferramentas de marketing digital específicas para 
carreiras artísticas, bem como estratégias de desenvolvimento de audiência. 

Dia 4 

• Preparação de palco e montagem 
> Nessa disciplina inteiramente prática os alunos terão oportunidade de acompanhar a chegada 
dos equipamentos para a montagem do palco. A equipe de produção do Vivo Rio fará o 



acompanhamento dando as instruções para os alunos. 

• Como funciona uma casa de shows  
> Nessa disciplina será apresentada a gestão de operações do Vivo Rio, seguido por  um 
extenso tour por todas as áreas da casa, incluindo o backstage, a cozinha e os camarins. 

• Marketing de experiência - marcas e música  
> Nessa disciplina será abordada a utilização do marketing de experiência especialmente na 
área da música, como um fator de conexão de marcas com seu público, aumentando o o valor 
de seu brand equity,  

• Captação de recursos 
> Nessa disciplina serão abordadas técnicas de captação de recursos e a apresentação de 
cases de patrocínio. 

• Pré-produção executiva 
> Nessa disciplina serão apresentadas as ferramentas de trabalho do produtor executivo de 
artistas, como checklist de produção e cronogramas de shows. 

• Acompanhamento da passagem de som e interação com a equipe técnica  
> Experiência vivencial prática de acompanhamento do sound check e apresentação 
dos componentes da equipe técnica aos alunos do curso.  

• Palestra com empresário artístico  
> Apresentação da trajetória profissional de empresário(a) convidado(a). 

• Plataformas de streaming 
> Nessa disciplina serão abordados o histórico das plataformas de streaming, sua inserção no 
contexto da transformação do mercado da música, bem como será apresentado um case de 
artista independente e os resultados de seu lançamento. Serão apresentados estudos sobre o 
impacto das tecnologias digitais online na vida do músico. 

• Feedback do curso e troca de experiências  
> Nesse momento os alunos terão oportunidade de trocar experiências com os professores do 
curso e entre si, com o objetivo de fortalecer as potencialidades das conexões profissionais via 
networking.  



Grade do Curso 

30/03/20 - segunda feira
Início Fim Ministrante Tema Local sugerido

19h00 20h00 Anita Carvalho Empresariamento artístico Palco

20h00 - 20h10 INTERVALO

20h10 21:10 Anita Carvalho Planejamento estratégico para artistas Palco

21h10 - 21h20 INTERVALO

21h20 22:00 Anita Carvalho Planejamento estratégico para artistas Palco

01/04/20 - quarta feira
Início Fim Ministrante Tema Local sugerido

19h00 20h00 Anita Carvalho Como funciona uma produtora artística Palco

20h00 - 20h10 INTERVALO

20h10 21h10 Anita Carvalho Gestão comercial para artistas Palco

21h10 - 21h20 INTERVALO

21h20 22h00 Anita Carvalho Planejamento Financeiro Palco

02/04/20 - quinta feira
Início Fim Ministrante Tema Local sugerido

18h30 19h30 Anita Carvalho Planejamento Financeiro Palco

19h30 - 19h40 INTERVALO

19h40 20h30 Marina Mattoso Marketing digital para artistas Palco

20h30 - 20h40 INTERVALO

19h40 21h30 Marina Mattoso Marketing digital para artistas Palco



04/04/20 - sábado
Início Fim Ministrante Tema Local

9h00 10h00 Equipe Vivo Rio Acompanhamento da chegada dos equipamentos Doca

10h00 11h30 Jorge Valbuena Gestão de Operações em uma casa de shows de 
grande porte

Foyer

11h30 12h30 Jorge Valbuena Tour Backstage Foyer

12h30 - 13h30 ALMOÇO

13h30 14h00 Anita Carvalho Marketing de Experiência e Branded Entertainment Palco

14h00 15h20 Gabrielle Bacha Marcas & Música - Captação de Recursos Palco

15h20 - 15h30 INTERVALO

15h30 16h30 Anita Carvalho Check list e cronograma de produção Palco

16h30 17h30 Anita Carvalho Passagem de som Palco

17h30 18h30 A definir Palestra empresário Palco

18h30 - 18h40 INTERVALO

18h40 19h40 Giovani Marangoni Os caminhos do streaming Palco

19h40 - 20:40 COQUETEL

20h40 - Subir para a suíte / show Plateia


