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Resumo 

A indœstria da mœsica pode ser considerada a mais fundamental dentre os neg—cios do 
entretenimento por ser facilmente acessada e por permear praticamente todas as culturas e 
classes sociais de uma sociedade (VOGEL, 2004). Na esteira desse debate sobre a crescente 
relev‰ncia da mœsica ao vivo no conjunto da indœstria da mœsica e na gera•‹o de receita para 
os artistas, reconhecemos que o Brasil possui um importante mercado de shows ao vivo, 
porŽm ainda carente de gera•‹o de dados sistematicamente que permita a compreens‹o de sua 
din‰mica, especialmente no que diz respeito ao papel do empres‡rio art’stico. O presente 
trabalho tem como objetivo  geral compreender o comportamento do mercado de 
empresariamento art’stico no Brasil em 2021, identificando os modelos de neg—cio praticados 
entre artistas e empres‡rios; as principais fontes de receita dos escrit—rios de produ•‹o e 
artistas; as atribui•›es atuais dos empres‡rios art’sticos; as expectativas do artista em rela•‹o 
a uma produtora e/ ou empres‡rio; e estimando o mercado de shows ao vivo e lives no Brasil 
- a quantidade realizada por ano e o valor mŽdio de cach•. 

Palavras-chave: Empresariamento Art’stico, Mercado da Mœsica, Gest‹o de Carreiras. 

Resumen 

La industria de la mœsica puede considerarse la m‡s fundamental entre los negocios del 
entretenimiento porque es de f‡cil acceso y permea pr‡cticamente todas las culturas y clases 
sociales de una sociedad (VOGEL, 2004). A ra’z de este debate sobre la creciente relevancia 
de la mœsica en vivo en la industria de la mœsica en su conjunto y en la generaci—n de 
ingresos para los artistas, reconocemos que Brasil tiene un mercado importante para los 
conciertos en vivo, pero aœn carece de la generaci—n sistem‡tica de datos que permitan 
comprender su din‡mica, especialmente en lo que se refiere al papel del emprendedor 
art’stico. El presente trabajo tiene como objetivo general comprender el comportamiento del 
mercado de emprendimiento art’stico en Brasil en 2021, identificando los modelos de 
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negocios practicados entre artistas y emprendedores; las principales fuentes de ingresos para 
las oficinas de producci—n y los artistas; las atribuciones actuales de los empresarios 
art’sticos; las expectativas del artista en relaci—n a un productor y/o empresario; y estimar el 
mercado de shows en vivo y live en Brasil - la cantidad realizada por a–o y el valor promedio 
de la tarifa. 

Palabras clave: Emprendimiento Art’stico; Mercado de la Musica; Gesti—n de la Carrera. 

Abstract 

The music industry can be considered the most fundamental among the entertainment 
businesses because it is easily accessible and permeates practically all cultures and social 
classes in a society (VOGEL, 2004). In the wake of this debate on the growing relevance of 
live music in the music industry as a whole and in generating revenue for artists, we 
recognize that Brazil has an important market for live concerts, but still lacks the systematic 
generation of data that allows understanding its dynamics, especially with regard to the role 
of the artist manager. The present work has the general objective of understanding the 
behavior of the artist management market in Brazil in 2021, identifying the business models 
practiced between artists and managers; the main sources of revenue for production offices 
and artists; the current attributions of artist managers; the artist's expectations in relation to a 
producer and/or manager; and estimating the revenue for live shows and lives in Brazil - the 
amount performed per year and the average value of the fee. 

Keywords: Artist Management; Music Industry; Career Management. 

1. Introdu•‹o  

A indœstria da mœsica tem passado por importantes transforma•›es nos œltimos anos, 

fortemente impactada pela transforma•‹o tecnol—gica e digital. Nakano e Le‹o (2009) 

identificam quatro fases fundamentais nesse processo. Na primeira fase, ocorria a integra•‹o 

vertical, com a gravadora detendo o monop—lio da cria•‹o, produ•‹o, distribui•‹o e 

divulga•‹o. A fase seguinte, chamada pelos autores de Òsistema abertoÓ, foi marcada pela 

perda do monop—lio da cria•‹o, que passou a ser feita tambŽm por gravadoras e produtoras 

independentes. Em seguida veio a fase denominada Òcrescimento das independentesÓ, na qual 

as gravadoras perdem tambŽm o monop—lio da produ•‹o, a partir de novas tecnologias de 

produ•‹o e grava•‹o. Por fim, chegamos ˆ fase do Òacesso livreÓ, em que as gravadoras 

perdem o monop—lio da distribui•‹o, por conta da distribui•‹o online da mœsica digital. 
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Atualmente, o œltimo dom’nio estratŽgico das majors Ž a divulga•‹o, onde o poder de 

investimento financeiro ainda faz muita diferen•a, constituindo uma barreira para os 

independentes.  

Nesse contexto dessa transforma•‹o, o papel do empres‡rio se torna ainda mais 

preponderante. Conforme Pires e Reichelt (2012), atŽ 2005, ano de pior faturamento da 

indœstria fonogr‡fica no Brasil, o papel dos empres‡rios art’sticos, atravŽs dos escrit—rios de 

empresariamento art’stico (EEAÕs), era claramente delimitado ˆ gest‹o da agenda do artista e 3

log’stica dos shows. Naquele momento, os EEAÕs funcionavam como representantes dos 

artistas junto aos demais stakeholders, ficando, a cargo da gravadora, a produ•‹o, 

distribui•‹o, comercializa•‹o e defini•‹o estratŽgias de marketing e posicionamento. Esse 

cen‡rio, no entanto, muda, segundo os autores, por conta da crise ent‹o vigente no mercado, 

provocada pela pirataria e pelo avan•o do digital, tardiamente reconhecido pelas gravadoras 

como um aliado. Vendo-se for•adas a diminuir seus custos, as gravadores modificam seu 

escopo de atua•‹o adotando os chamados contratos 360 graus (Voguel, 2011), nos quais, alŽm 

das receitas fonogr‡ficas, passam a participar tambŽm das receitas de shows e publicidade, 

antes exclusivas dos artistas e seus empres‡rios. Por outro lado, os EAAÕs, diante dessa 

redu•‹o de escopo - que passa por diminui•‹o de investimentos em marketing - se veem 

obrigados a assumir mais fun•›es, como a produ•‹o dos fonogramas (mœsicas gravadas) e a 

pr—pria coordena•‹o de marketing. 

Mas, e agora? Registrando crescimento de 24,5% ao ano no pa’s (IFPI, 2022), o mercado da 

mœsica gravada se encontra em forte expans‹o (Figura 1), superando em 2021 os ‡ureos 

tempos do in’cio do mil•nio, quando as gravadoras relan•aram em CDÕs cat‡logos inteiros e 

obtiveram lucros extraordin‡rios, os quais, na sequ•ncia, foram impactados pela pirataria 

relacionada ao produto f’sico. Atualmente, com 65% da receita concentrada no streaming, a 

indœstria experimenta um novo momento impulsionado tambŽm pela demanda reprimida p—s 

pandemia. 

 Sigla cunhada por Pires e Reichelt que significa Òescrit—rios de agenciamento art’sticoÓ3

3



Nesse contexto, cabe-nos perguntar sobre a import‰ncia do empres‡rio art’stico na gest‹o das 

carreiras de artistas da indœstria da mœsica. ƒ essa a pergunta que o presente trabalho se 

prop›e a responder. Nosso objetivo geral, portanto Ž compreender o comportamento do 

mercado de empresariamento art’stico no Brasil em 2021, identificando os modelos de 

neg—cio praticados entre artistas e empres‡rios para que possamos reconhecer a import‰ncia 

do empres‡rio art’stico na indœstria da mœsica. Como objetivos espec’ficos, foram definidos: 

¥ Detalhar os modelos de neg—cio praticados entre artistas e empres‡rios;  

¥ Identificar as principais fontes de receita dos escrit—rios de produ•‹o e artistas;  

¥ Identificar as atribui•›es atuais dos empres‡rios art’sticos;  

¥ Identificar e analisar as expectativas do artista em rela•‹o a uma produtora e/ ou 

empres‡rio; 

¥ Estimar o mercado de shows ao vivo e lives no Brasil - a quantidade realizada por ano e o 

valor mŽdio de cach•. 

Figura 1 - Faturamento do mercado da mœsica entre 1999 e 2021 

Fonte: IFP1, 2022 
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2. Referencial Te—rico 

Vogel (2004) destaca que a indœstria da mœsica pode ser considerada a mais fundamental 

dentre os neg—cios do entretenimento por ser facilmente acessada e por permear praticamente 

todas as culturas e classes sociais de uma sociedade. AlŽm disso, o mesmo autor, assim como 

Anderson (2006) e outros, afirma que os neg—cios da mœsica foram os primeiros a serem 

afetados pelas transforma•›es digitais do in’cio do sŽculo XXI, as quais afetaram 

principalmente a comercializa•‹o de mœsica gravada, porŽm com efeitos importantes em 

outros neg—cios da indœstria da mœsica. Holt (2010) aponta que em contraposi•‹o ao mercado 

de mœsica gravada, cujo faturamento erodiu nos anos 2000, a economia da mœsica ao vivo 

aumentou sua relev‰ncia e passou a ser fonte primordial de receita para os artistas, sendo que 

Krueger (2005) afirma que a mœsica ao vivo tem sido precificada mais como um mercado de 

produtos œnicos do que como produtos complementares ˆ indœstria fonogr‡fica. Segundo 

Carvalho, Figueiredo e Dubeux (2019), 86% dos empres‡rios art’sticos e 57% dos artistas 

t•m como principal fonte de receitas a venda de shows.  

Na esteira desse debate sobre a crescente relev‰ncia da mœsica ao vivo no conjunto da 

indœstria da mœsica e na gera•‹o de receita para os artistas, reconhecemos que o Brasil possui 

um importante mercado de shows ao vivo, porŽm ainda carente de gera•‹o de dados 

sistematicamente que permita a compreens‹o de sua din‰mica. Em uma coleta de dados 

realizada anteriormente, foram levantadas informa•›es com representantes de 128 artistas 

brasileiros e estimamos um mercado de shows ao vivo pr—ximo de R$ 2 bilh›es no 

mainstream em 2019 (CARVALHO; FIGUEIREDO; DUBEUX, 2020), nœmero que, como 

outros do citado trabalho, necessitam de atualiza•‹o em fun•‹o da pandemia enfrentada 

globalmente e que afetou duramente o setor cultural, especialmente as artes perform‡ticas 

que exigem aglomera•‹o, tal qual o setor de mœsica ao vivo. 

Segundo Salazar (2015), o empres‡rio art’stico, tambŽm conhecido como manager, Ž quem 

gerencia a carreira do artista, estabelecendo estratŽgias para se alcan•ar os objetivos deste. ƒ 

respons‡vel pela negocia•‹o dos contratos, pela condu•‹o do marketing, pelo relacionamento 
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com gravadoras e ve’culos da imprensa, pela venda dos shows e organiza•‹o da log’stica dos 

mesmos. 

O empres‡rio art’stico Ž o profissional que cuida do desenvolvimento de uma 
carreira art’stica, no caso espec’fico, da carreira de um grupo musical ou de um 
mœsico. Seu planejamento Ž de longo prazo e suas decis›es s‹o estratŽgicas, 
buscando a melhor maneira de posicionar o artista no mercado. O perfil profissional 
de um empres‡rio art’stico requer conhecimentos gerenciais. (É) O empres‡rio 
art’stico desempenha o cargo de gerente da carreira de um artista, seja um mœsico 
ou um grupo musical. Como gerente do artista, o empres‡rio deve dominar 
compet•ncias de gest‹o empresarial como administra•‹o, marketing e finan•as, 
trabalhando sempre em fun•‹o dos interesses do artista. (SALAZAR, 2015, p. 60). 

Uma vez que o empres‡rio Ž o respons‡vel pela gest‹o comercial, Ž natural que recaiam sobre 

eles a press‹o sobre a necess‡ria gera•‹o de receitas pois assumem diante do mercado o papel 

de rentabilizar a produ•‹o cultural do artista. Bendassoli e Wood Jr. (2010) afirmam:  

Passados mais de dois sŽculos, mœsicos, pintores, atores e outros profissionais do 
campo hoje denominado como indœstrias criativas (É) continuam a se defrontar 
com o mesmo paradoxo enfrentado por Mozart: o sonho da liberdade de cria•‹o e 
da autonomia profissional, porŽm condicionado pela necessidade de encantar a 
audi•ncia e convencer consumidores a comprar seus produtos. (BENDASSOLI e 
WOOD JR, 2010, p. 1) 

Diante do exposto, consideramos de extrema import‰ncia o levantamento e a an‡lise de dados 

sobre mercado de shows ao vivo no Brasil com especial interesse na compreens‹o das 

rela•›es existentes entre os artistas e os seus empres‡rios. Verifica-se na literatura acad•mica 

sobre a indœstria da mœsica uma lacuna no tratamento do papel do empres‡rio na gest‹o das 

carreiras art’sticas, os quais de modo geral equalizam o conflito vivido pelos artistas que 

Bendassolli e Wood Jr. (2010) expressam como uma dicotomia em rela•‹o ao desejo de 

liberdade art’stica e a necessidade de atender as expectativas comerciais do mercado. 

Portanto o objetivo principal deste artigo Ž sistematizar a rela•‹o entre empres‡rios art’sticos 

e artistas musicais no contexto da gradual retomada das atividades posterior a fase mais 

aguda da pandemia covid-19. 

3. Metodologia 

Para atingir os objetivos determinados foram coletados dados prim‡rios quantitativos por 

meio de um question‡rio aplicado para artistas e empres‡rios, distribu’do pelo mŽtodo 
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conhecido como Òbola de neveÓ, o qual obteve 364 respostas, entre artistas e empres‡rios. 

Considerando o universo de 80.000 artistas representados nas bases da Revista Showbusiness 

(publica•‹o que relaciona 600 contatos de artistas do mainstream brasileiro), UBC (Uni‹o 

Brasileira de Compositores) e da Playax (plataforma de monitoramento de audi•ncia), todos 

parceiros na distribui•‹o da pesquisa, pode-se afirmar que os resultados apresentam 4,3% de 

margem de erro em um intervalo de confian•a de 90%. Registraram-se respondentes de 17 

estados brasileiros, com predomin‰ncia de Rio de Janeiro e S‹o Paulo. A fim de 

complementar os dados quantitativos, foram realizadas  cinco entrevistas semiestruturadas 

com profissionais e artistas atuantes no mercado (Tabela 1). 

Tabela 1 - Entrevistas em Profundidade 

Fonte: Autores, 2022 

Os dados quantitativos ser‹o tratados descritivamente para permitirem a constru•‹o de um 

panorama do mercado e das expectativas das rela•›es entre empres‡rios e artistas, ao passo 

que as entrevistas ser‹o interpretadas por meio de categorias anal’ticas. 

4. An‡lise dos Resultados 

Nesta se•‹o do artigo apresentaremos os resultados encontrados associando os dados 

quantitativos ˆs informa•›es coletadas por meio das entrevistas semiestruturadas. 

Nome Setor / Empresa

Afonso Carvalho
Empres‡rio Art’stico (Mœsica & M’dia Produ•›es / Diogo Nogueira, Baby e 

Pepeu, Fernando Rosa, Manda e Leo Quintella)

Alexandre Wesley Novos Neg—cios - Som Livre

Fernanda Abreu Cantora

Kamilla Fialho
Empres‡ria Art’stica (K2L Entretenimento / Kevin O Chris. Isabela Matte, 3030, 

T’lia. Fuze, Jon Jon, Jœlia Peixoto e Bruno de Lucca)

Rommel Marques
Empres‡rio Art’stico (ex-empres‡rio de nomes como Anitta e ZezŽ de Camargo e 

Luciano)
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Nessa etapa quantitativa (levantamento de dados), obtivemos 364 respostas, sendo que 195 

respondentes eram artistas e 169 profissionais de mercado. Com rela•‹o a estes profissionais 

de mercado, informamos que 14 eram assessores pessoais dos artistas; 36 empres‡rios 

independentes (sem equipe); 39 produtores executivos; 32 s—cios ou funcion‡rios escrit—rio 

de empresariamento; e 48 eram de diversas outras ocupa•›es relacionadas ao 

empresariamento e ˆ assessoria art’stica. 

Para efeitos de an‡lise, ser‹o considerados separadamente primeiramente artistas e 

profissionais do mercado, para em seguida ser realizada a compara•‹o entre os dois grupos, 

quando pertinente. Quanto aos artistas, 8% afirmam ter empres‡rio, 30% afirmam ser o 

pr—prio empres‡rio e 62% informam n‹o ter empres‡rio, um nœmero cerca de 10% maior que 

o levantamento anterior - fato que pode guardar rela•‹o com a retra•‹o do mercado de shows 

ao vivo experimentada durante a pandemia por conta das restri•›es ˆ aglomera•›es. O n’vel 

de satisfa•‹o dos artistas que possuem empres‡rios com os mesmos Ž de 3,9 em uma escala 

de 1 a 5. A idade mŽdia dos artistas respondentes Ž de 43 anos, com tempo mŽdio de 19 anos 

de carreira - indicativo de uma amostra madura em rela•‹o ˆ profiss‹o art’stica.  

O grau de satisfa•‹o dos artistas com o desenvolvimento da pr—pria carreira Ž de 2,9 numa 

escala de 1 a 5, considerando a amostra geral, nœmero que cai para 2,6 junto aos artistas que 

n‹o possuem empres‡rio e sobe para 3,3 em artistas que possuem empres‡rio, oferecendo um 

indicativo inicial do impacto desse profissional ao menos com rela•‹o ˆ satisfa•‹o do artista 

em rela•‹o a pr—pria carreira. 

As principais dificuldades relatadas pelos artistas s‹o ÒDificuldade em investir 

financeiramente no projeto art’sticoÓ (42%) e ÒDificuldade de encontrar um empres‡rio/

produtorÓ, com 38% (Gr‡fico 1). Esse œltimo ponto refor•a a escassez desse tipo de 

profissional no mercado. Segundo coment‡rio an™nimo de artista no campo livre da pesquisa, 

Òos empres‡rios musicais deveriam ter um olhar mais sens’vel em rela•‹o aos novos artistasÓ. 

Outro participante complementa: ÒEstou sempre buscando me manter em estado criativo e 

nem sempre Ž poss’vel dar conta de outras fun•›es que n‹o deveriam ser a fun•‹o do artista. 

Seria —timo ter parcerias para que a criatividade escoasse na dire•‹o daquilo que considero 

8



minha miss‹oÓ. Para a empres‡ria Kamila Fialho, no entanto, a abordagem dos artistas ao 

procurar um empres‡rio, que muitas vezes chegam pedindo ajuda, Ž equivocada: ÒN‹o Ž 

ajuda, Ž um neg—cioÓ. 

Gr‡fico 1 - Principais dificuldades enfrentadas pelos artistas 

Fonte: Autores, 2022 

No gr‡fico 2, apresentamos os servi•os que foram identificados como sendo aqueles 

prestados pelos empres‡rios art’sticos para os seus clientes, os artistas. 

Gr‡fico 2 - Servi•os prestados por empres‡rios 

Fonte: Autores, 2022 
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Observa-se o item Òsecretariamento em quest›es pessoaisÓ, servi•o oferecido por 27 

escrit—rios / empres‡rios, que indica uma falta de amadurecimento profissional do mercado, 

uma vez que quest›es pessoais deveriam ser cuidadas por um assistente pessoal do artista, e 

n‹o por sua equipe profissional.  

Cerca de 32% dos empres‡rios / escrit—rios informam n‹o ter contrato com seus artistas, o 

que poderia ser mais um indicativo de falta de profissionalismo do mercado. No entanto, 

segundo Caves (2002), os contratos na indœstria criativa podem seguir uma l—gica diferente, 

em que a reputa•‹o dos envolvidos conta mais do que os termos colocados no papel. Ele 

afirma que algo muito importante a ser considerado em rela•‹o aos contratos das indœstrias 

criativas (dentre as quais, a mœsica) Ž o fator reputa•‹o. Como o mercado Ž composto por 

uma rede de profissionais que est‡ de alguma maneira interligada, se uma parte decide 

romper um contrato, Ž bem prov‡vel que em pouco tempo todo o mercado fique sabendo, 

tendendo a deixar de fazer neg—cios com essa pessoa ou empresa. Muitos desses contratos 

acontecem em comunidades muito eficientes em manter e ajustar reputa•›es, o que reduz os 

custos associados ˆ cria•‹o desses contratos, que s‹o firmados na base da boa fŽ. ƒ o caso de 

contratos impl’citos, sem termos por escrito, apenas uma compreens‹o informal de que o 

projeto em quest‹o vai ser governado pelas pr‡ticas conhecidas dentro daquela comunidade 

(CAVES, 2002). Assim, a aus•ncia de contrato com os artistas n‹o seria exatamente uma falta 

de profissionalismo, mas sim, uma caracter’stica espec’fica dessa indœstria, muitas vezes 

marcada pela informalidade. Para a empres‡ria Kamila Fialho, Òcomo a rela•‹o Ž parecida 

com um casamento, as pessoas acham que n‹o precisa de um documento pra sacramentarÓ. 

Afonso Carvalho, tambŽm empres‡rio art’stico, concorda com a associa•‹o, afirmando que 

Òn‹o Ž um documento que sustenta a rela•‹oÓ, embora afirme que ter um contrato Ž 

importante especialmente em caso de dissolu•‹o da parceria. 

Em termos de forma•‹o, observamos que 54% dos profissionais do mercado que participaram 

da pesquisa possuem n’vel superior, 24% possui p—s gradua•‹o, 16% ensino mŽdio, 5% 

mestrado, 1% fundamental e 0,5% doutorado. A idade mŽdia dos respondentes Ž de 42 anos. 

Com rela•‹o ˆ ‡rea de forma•‹o, os resultados encontram-se bem equilibrados, conforme o 

gr‡fico 3. 
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Gr‡fico 3 - çrea de forma•‹o dos profissionais do mercado 

Fonte: Autores, 2022 

A Tabela 2 indica o perfil desse profissional, quanto ˆ prepara•‹o prŽvia para o exerc’cio da 

profiss‹o. Ela apresenta o resultado da seguinte pergunta: ÒIndique qual das duas afirma•›es 

melhor se aplica ˆ escolha da sua carreira profissionalÓ. No levantamento anterior, publicado 

em 2019, o percentual de empres‡rios que tinha entrado na profiss‹o por conta de uma 

oportunidade era de 75%, ’ndice 20% maior do que o verificado hoje, de 62%, o que pode 

denotar um crescente interesse por essa profiss‹o, especialmente considerando o bom 

momento vivido pelo mercado da mœsica. A empres‡ria Kamila Fialho faz parte do grupo de 

profissionais que encontrou numa oportunidade a porta de entrada para a carreira: "Sou 

apaixonada por pessoas, adoro potencializar pessoas, sejam elas artistas ou n‹o. Comecei 

como apresentadora na Furac‹o 2000. Mas n‹o foi a mœsica que me tocou, foi a hist—ria do 

Dennis, o que ele conseguiu fazer com t‹o poucoÓ.   

11
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Tabela 2 - Prepara•‹o prŽvia para o exerc’cio da profiss‹o 

Fonte: Autores, 2022 

O grau mŽdio de satisfa•‹o dos empres‡rios / escrit—rios com seus artistas Ž de 4,2 em uma 

escala de 1 a 5. Cada empres‡rio / escrit—rio atende, em mŽdia, 5,9 artistas, gerindo uma 

mŽdia de 90 shows/lives por m•s, com faturamento mensal total de quase 40 milh›es de 

reais. Os artistas que se auto-empresariam declararam realizar em mŽdia 1,5 shows / lives por 

m•s, com faturamento mensal total de cerca de R$200.000,00. A soma do faturamento dos 

profissionais do mercado com o faturamento dos artistas indica uma movimenta•‹o anual 

m’nima de quase meio bilh‹o de reais (482M), apenas considerando os nœmeros diretos da 

amostra. Para efeito de estimativa do tamanho do mercado ser‡ considerada a base da Revista 

Showbusiness, que conta com 600 cadastros de artistas do mainstream brasileiro. Como a 

pesquisa contou com 367 respostas, que representa 61% do total, infere-se que esse meio 

bilh‹o de reais corresponde, por equival•ncia, a 61% do faturamento total do mercado, que 

ent‹o seria calculado em cerca de R$790.000.000,00, uma queda de 45% em rela•‹o ao 

apurado em 2019, fato que pode ser diretamente imputado ˆs restri•›es impostas pela 

pandemia. A Tabela 3 apresenta um resumo dos dados encontrados. 

Resposta Percentual

Ser empres‡rio / trabalhar com artistas foi algo que aconteceu por acaso na minha 

vida. Tive uma oportunidade e mergulhei de cabe•a.
62%

Ser empres‡rio / trabalhar com artistas foi um objetivo profissional muito bem 

definido na minha vida. Estudei e me preparei pra chegar nesse objetivo.
29%

N‹o sei responder 9%
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Tabela 3 - Compara•‹o de Faturamento e Quantidade de Shows  

Fonte: Autores, 2022 

Os dados indicam que, efetivamente, ter um empres‡rio ou um escrit—rio de empresariamento 

impacta positivamente tanto o faturamento quanto a quantidade de shows. Fica tambŽm 

demonstrado que o segmento de mœsica ao vivo foi o mais impactado do mercado da mœsica 

durante a pandemia, uma vez que as receitas com mœsica gravada cresceram 32% em 2021, 

alcan•ando 555 bilh›es de d—lares (cerca de 2.75 bilh›es de reais) e que a arrecada•‹o de 

direitos autorais de execu•‹o pœblica pelo ECAD no mesmo ano foi de cerca de 1.08 bilh‹o 

de reais (19% acima do apurado no ano anterior). 

Outro ponto investigado pela pesquisa foi a natureza da rela•‹o empres‡rio - artista. Para 

62% dos empres‡rios a rela•‹o Ž uma sociedade, fato com o qual concordam 58% dos 

artistas, indicando um bom equil’brio entre a percep•‹o dos dois grupos. Fialho se v• como 

s—cia de um projeto: Òƒ nessa rela•‹o que acredito, sendo que o artista Ž o s—cio majorit‡rio 

do projetoÓ. 

A principal fonte de receita dos empres‡rios (57%) s‹o os shows ao vivo, seguidos de 11% de 

direitos autorais, 8% de aulas e cursos e 6% de publicidade (o triplo do registrado em 2019, 

possivelmente por conta das lives) e 18% outros. J‡ entre os artistas, o percentual ÒOutrosÓ 

sobe para 25%, com queda na participa•‹o dos shows ao vivo (44%), o que pode denotar que 

Ž mais comum que o artista precise de outras fontes de receita fora da mœsica do que o 

empres‡rio, que j‡ tem sua atividade formal estabelecida dentro do mercado. 

A pesquisa tambŽm buscou investigar as principais expectativas do artista com rela•‹o ao 

empres‡rio, conforme os Gr‡ficos 4 e 5, que indicam uma diverg•ncia no modo de pensar dos 

Agente Faturamento mensal mŽdio por artista
Quantidade mŽdia de shows 

e lives mensais por artista

Escrit—rio de empresariamento R$ 18.500,00 3

Empres‡rio independente R$ 1.000,00 2

Artista que se auto-empresaria R$ 600,00 1,5
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dois grupos. Para a maior parte dos empres‡rios, a principal expectativa do artista Ž a 

Ògera•‹o de receitasÓ. J‡ para a maioria dos artistas, Ž a Òter contatos para abrir novas 

oportunidadesÓ. Essa diferen•a pode ser atribu’da ao fato, segundo o empres‡rio Marcelo 

Lobatto (Na Moral Produ•›es / Planet Hemp - Marcelo D2) de ser Òpara o empres‡rio que o 

artista liga quando est‡ precisando de dinheiroÓ (CARVALHO E BITTENCOURT, 2017). O 

empres‡rio Afonso Carvalho, no entanto, parece concordar com a maioria dos artistas, ao 

afirmar que o artista deveria esperar do empres‡rio ÒalguŽm dedicado, um bom gestor, uma 

pessoa articulada e com capacidade de somar e potencializar toda for•a que o artista j‡ traz 

consigoÓ.  

Gr‡fico 4 - Expectativas dos artistas em rela•‹o aos empres‡rios, na vis‹o dos para os 
empres‡rios 
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Gr‡fico 5 - Expectativas dos artistas em rela•‹o aos empres‡rios, na vis‹o dos artistas 

O percentual mŽdio de participa•‹o cobrado pelos empres‡rios / escrit—rios Ž de 23%, embora 

o percentual considerado justo por esses agentes seja de 28%, curiosamente o mesmo 

percentual considerado adequado por artistas (Gr‡ficos 6, 7 e 8). Segundo Rommel Marques, 

empres‡rio art’stico, Òo percentual do empres‡rio / escrit—rio deve variar de acordo com os 

servi•os prestadosÓ. Fernanda Abreu, cantora, o percentual justo Ž entre Ò20% e 30%, 

dependendo se o artista vai bancar o investimento sozinho ou n‹oÓ. Para a artista, os 

empres‡rios que operam apenas a venda dos shows deveriam ser remunerados em 10%. 

Gr‡fico 6 - Participa•‹o percentual praticada por escrit—rios / empres‡rios 

Fonte: Autores, 2022 
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Gr‡fico 7 - Participa•‹o percentual considerada justa por escrit—rios / empres‡rios 

Fonte: Autores, 2022 

Gr‡fico 8 - Participa•‹o percentual considerada justa por artistas 

Fonte: Autores, 2022 

Observa-se, diante da escassez de profissionais de empresariamento art’stico, uma disposi•‹o 

dos artistas em ceder um percentual maior para a remunera•‹o da atividade. 

Os artistas participantes da pesquisa tambŽm foram convidados a responderem sobre sua 

atua•‹o com lives durante a pandemia. Cerca de 1/3 dos artistas n‹o fez live durante a 

pandemia, e entre os que fizeram, 41% o fez gratuitamente. 37% contaram com contribui•‹o 

volunt‡ria do pœblico e 21%, com o patroc’nio de marcas. Sobre a motiva•‹o, 71% afirmaram 

que buscavam a Òmanuten•‹o e amplia•‹o de pœblicoÓ. J‡ para 37% a principal motiva•‹o foi 
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financeira, enquanto que para 13%, o objetivo era a aproxima•‹o estratŽgica com marcas. 

Para 59% dos empres‡rios, apenas grandes artistas se beneficiaram das lives, ao mesmo 

tempo em que para 32% desse grupo artistas de todos os tamanhos se beneficiaram. Quanto a 

perman•ncia das lives no mercado, empres‡rios encontram-se bem divididos, com 49% 

afirmando que elas continuar‹o a acontecer e 48% opinando que elas foram tend•ncia apenas 

durante a pandemia. Para o empres‡rio Afonso Carvalho, que realizou mais de 50 lives com o 

cantor Diogo Nogueira entre os anos de 2020 e 2021, Òa live, enquanto produto de 

entretenimento, foi uma forma espont‰nea, natural e eficiente de conectar o artista com seu 

pœblico por todo o Brasil enquanto todos estavam em casa na pandemiaÓ. 

Por fim, quando consultados sobre as expectativas a respeito do comportamento do mercado, 

66,7% dos empres‡rios afirmam que vai melhorar, 9,2% que vai piorar e 18,5% que n‹o vai 

piorar nem melhorar. J‡ entre os artistas o otimismo Ž um pouco menor: 59,6% considera que 

o mercado vai melhorar, 4,2% que vai piorar e 21,1% que n‹o vai piorar nem melhorar. Para 

Alexandre Wesley, Head do departamento de ÒAo VivoÓ da Som Livre, poucos setores da 

economia apresentam gr‡fico de crescimento t‹o contundente, e a expectativa Ž de chegar ao 

melhor momento da hist—ria da indœstria fonogr‡fica nos pr—ximos dois anos, apesar da falta 

de incentivos pœblicos e da pr—pria informalidade, que come•a a diminuir. Ele afirma que o 

recente interesse de fundos de investimento ocorre porque a mas a curva de crescimento Ž t‹o 

alta que n‹o d‡ pra ignorar esse mercado - ainda que esses gestores n‹o entendam nada de 

mœsica. Afonso Carvalho, empres‡rio, pontua que Òexiste uma demanda reprimida muito 

grande, foram muitos meses sem shows. A mœsica Ž a v‡lvula de escape que as pessoas t•m 

para se divertir e extravasar. Est‡ faltando fornecedor e vai faltar palcoÓ. 

5. Conclus‹o 

A indœstria da mœsica tem sido muita estudada nos œltimos 20 anos, especialmente com o 

objetivo de compreender os efeitos das tecnologias digitais de comunica•‹o e informa•‹o no 

mercado fonogr‡fico, de modo que os trabalhos se concentraram em analisar processos de 

adapta•‹o das gravadoras. Na esteira desses estudos, cresceu o interesse pela compreens‹o 
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das din‰micas do mercado de shows ao vivo, cada vez mais din‰mico por sua capacidade de 

gerar valor para os artistas. Nesse sentido, optamos nesse artigo lan•ar luz sobre esse 

segmento da indœstria da mœsica, porŽm enfatizando o papel de um agente pouqu’ssimo 

estudado, o empres‡rio art’stico. 

Ao nos depararmos com a escassez de literatura no Brasil sobre o papel do empres‡rio 

art’stico na indœstria da mœsica, optamos pela realiza•‹o de uma pesquisa explorat—ria em 

que nos questionamos sobre a import‰ncia do empres‡rio art’stico na gest‹o das carreiras de 

artistas da indœstria da mœsica. Considerando, que estamos ainda em uma fase de supera•‹o 

da pandemia, que afetou duramente o mercado de shows ao vivo, estabelecemos como 

objetivo de nosso artigo a compreens‹o do comportamento do mercado de empresariamento 

art’stico no Brasil em 2021, identificando os modelos de neg—cio praticados entre artistas e 

empres‡rios para que possamos reconhecer a import‰ncia do empres‡rio art’stico na indœstria 

da mœsica. 

Os resultados encontrados na pesquisa confirmaram o impacto negativo da pandemia no 

mercado de shows ao vivo e nos permitiram identificar os diferentes modelos de neg—cio 

praticados entre os artistas e seus empres‡rios, bem como suas principais fontes de receita. 

Destacamos o crescimento das receitas por meio de publicidade, como consequ•ncia da 

pandemia, e a identifica•‹o de que os artistas que possuem empres‡rios na gest‹o de suas 

carreiras recebem maiores cach•s e realizam maior quantidade de shows. TambŽm 

identificamos uma assimetria nas expectativas dos artistas em rela•‹o ao que esperam da 

atividade de seus empres‡rios versus o que os empres‡rios acreditam que os artistas esperam, 

de modo que nota-se como os artistas tendem a valorizar novas oportunidades de atua•‹o 

enquanto os empres‡rios acreditam que a gera•‹o de receitas Ž a principal fun•‹o a ser 

desempenhada.  

A presente pesquisa nos permitiu realizar a coleta de dados prim‡rios sobre o mercado de 

shows ao vivo no Brasil e sobre a rela•‹o profissional entre os artistas e seus empres‡rios. 

Reconhecemos as limita•›es da pesquisa, pois trabalhamos com um universo de 80.000 

artistas representados nas bases da Revista Showbusiness (publica•‹o que relaciona 600 

contatos de artistas do mainstream brasileiro que foram considerados para o universo de 

estimativa de tamanho do mercado), da UBC (Uni‹o Brasileira de Compositores) e da Playax 
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(plataforma de monitoramento de audi•ncia), bem como acreditamos na necessidade de 

novos aprodundamentos nas an‡lises dos dados levantados. O mercado de shows ao vivo 

tende a crescer nos pr—ximos anos, conforme a pr—pria expectativa dos seus profissionais, de 

maneira que nos estudos do campo da administra•‹o e da economia merecem ser realizados. 
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