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RESUMO

O presente trabalho desenvolve um plano de negócio para a SUESTE, uma banda

independente brasileira que atua informalmente no mercado, a fim de verificar a

viabilidade financeira de sua formalização como empresa, descrever os principais

pontos do negócio, e guiar os sócios para a tomada de decisões. O plano foi elaborado a

partir de pesquisa bibliográfica sobre o mercado musical, e ferramentas de gestão, além

das experiências prévias do autor no mercado musical. Dado que o mercado fonográfico

mundial está em plena ascensão e o mercado de espetáculos brasileiro punge, graças às

medidas de combate à COVID-19, existe oportunidade de mercado para a SUESTE se

desenvolver. O principal objetivo da empresa é a construção e fidelização de público,

com a produção de músicas, shows e ações, criando assim uma comunidade que poderá

financiar a carreira da banda e permitirá investimentos futuros. Após a realização do

plano de negócio, foi verificado que a formalização da SUESTE é viável

economicamente, porém, por conta da subjetividade existente no mercado da música

autoral, e das artes como um todo, existe uma imprevisibilidade nos resultados

financeiros. Tal imprevisibilidade não se confere nas ações e na estratégia que a banda

seguirá, pois foram mapeadas neste trabalho, sendo esta a maior contribuição deste.

Palavras-chave: Negócios. Música. Empreendedorismo.



ABSTRACT

The present work develops a business plan for SUESTE, a Brazilian independent band

that operates informally in the market, in order to verify the financial viability of its

formalization as a company, and to describe the main points of the business. The plan

was made from a bibliographic research on the music market, and management tools, in

addition to the author's previous experiences in the music market. Given that the world

phonographic market is on the rise and the Brazilian entertainment market is booming,

thanks to measures to combat COVID-19, there is a market opportunity for SUESTE to

develop. The company's main objective is to build and retain an audience, led by the

production of songs, shows and actions, thus creating a community that would finance

the band's career and allow future investments. After carrying out the business plan, it

was verified that the formalization of SUESTE is economically viable, however, due to

the subjectivity existing in the copyright music market, and the arts as a whole, there is

unpredictability in the financial results. Such unpredictability is not seen in the actions

and strategy that the band will follow, as they were mapped in this work, which is the

greatest contribution of this.

Keywords: Business. Music. Entrepreneurship.
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1.0 INTRODUÇÃO

Dentre todas as expressões artísticas, provavelmente a música seja a mais

democrática e de maior capilaridade na sociedade brasileira. Ela está presente no

cotidiano de todas as classes sociais, em todos os municípios, e é consumida por todas

as faixas etárias. O consumo da música pode ser realizado de formas muito diferentes,

pode ser consumida em um festival de música ao vivo, nos fones de ouvido pelo

aplicativo de streaming de um smartphone, na rádio local, ou mesmo na telenovela.

A música tem o poder de comunicar, emocionar, ensinar, celebrar, curar e

consolar, ela pode ser protagonista mas também pode ser cenário, é uma forma de

expressão que, mesmo com os maiores avanços tecnológicos, continua sendo parte

essencial no desenvolvimento humano. Tais evidências foram intensificadas devido ao

isolamento social causado pela pandemia da COVID-19, onde um dos principais

refúgios das pessoas foi a música. Segundo a Federação Internacional da Indústria

Fonográfica (IFPI) o consumo de música gravada aumentou significativamente durante

o período de isolamento social, o mercado global da música gravada cresceu 18,5% em

2021. Enquanto isso, a indústria da música ao vivo passou por uma de suas maiores

crises. Porém, com os avanços da vacina e maiores estudos sobre o vírus, existe um

movimento de retomada e o mercado está aquecido novamente.

O cenário e a relevância do mercado musical, somado ao estudo profundo e

criação de conexões dentro da indústria, oferecem as condições para que seja possível

realizar-se como ser humano, em que o propósito de vida seja viver pela música, ao

construir um empreendimento viável economicamente, que permita aos sócios

experienciar momentos de lazer com a família e garantir recursos para investir em uma

aposentadoria satisfatória.

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um Plano de Negócios para a

banda SUESTE, a fim de organizar e otimizar o trabalho do conjunto, e verificar a

viabilidade econômica e financeira de sua formalização como empresa. O Plano de

Negócios servirá como guia para os sócios, pois estão envolvidos em todos os processos

com suas respectivas responsabilidades. Como objetivos específicos, tem-se a descrição

das linhas gerais do negócio, realização de análise de mercado, definição de estratégias

de marketing, elaboração de um planejamento financeiro.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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(SEBRAE) (2015), o mercado musical brasileiro possui dois grandes desafios a serem

superados. O primeiro diz respeito a informalidade generalizada deste mercado

percebida pela falta de educação técnica e profissional, ausência de contratos nas

relações de trabalho e comerciais, ausência da personalidade jurídica das empresas,

ausência de políticas públicas para o desenvolvimento do mercado, além da ausência de

estatísticas oficiais e dados confiáveis sobre o tema. O segundo desafio é a baixa

qualificação gerencial de grande parte dos empreendedores atuantes no mercado, o que

desencadeia, entre outros aspectos, relações comerciais frágeis e sem perspectiva de

longo prazo, nível baixo de inovação nos modelos de negócio, ausência de ferramentas

administrativas eficientes de marketing e finanças, e alto risco de contencioso

trabalhista e previdenciário. Nesse sentido, este trabalho visa eliminar a informalidade

nos processos da SUESTE e auxiliar os sócios a gerir a empresa de maneira eficiente.

11



2.0 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PLANO DE NEGÓCIO

Conforme PEREIRA (2020), um plano de negócios é uma ferramenta

fundamental para a estruturação de uma empresa, pois estabelece e analisa os aspectos

de mercado e financeiros de uma empresa, viabilizando ou não a sua abertura ou

continuidade. Além de trazer uma visão de complexidade de operação, concorrência e

mapeamento de problemas e oportunidades.

Segundo o SEBRAE (2013), “Elaborando pessoalmente o seu plano de negócio,

você tem a oportunidade de preparar um plano sob medida, baseado em

informações que você mesmo levantou.” Neste sentido, decidiu-se não terceirizar esta

atividade e seguir com um plano definido pelos próprios sócios da SUESTE, de forma

que pudessem definir exclusivamente os tópicos que fossem específicos para o tipo de

mercado desejado. Segundo o relatório de 2019/2020 da Associação Brasileira da

Música Independente (ABMI), os principais desafios para os artistas independentes

estão ligados à organização e gestão de negócios, e à monetização para a viabilidade de

suas carreiras.

A estrutura deste Plano de Negócio foi estruturado com base no manual “Como

elaborar um Plano de Negócios", de 2013, publicado pelo SEBRAE, e adaptado para o

mercado musical, sendo que os principais tópicos são Análise de Mercado, Marketing,

Plano Operacional, Plano Financeiro, e Construção de Cenários.

2.2 INDÚSTRIA MUSICAL

Ao contrário do que muitos imaginam, a indústria musical abrange muito mais

do que os grandes hits midiáticos que alcançam os meios de comunicação de massa.

Segundo Chris Anderson, autor do livro "A cauda longa: do mercado de massa para o

mercado de nicho" de 2006, com a popularização da Internet, as pessoas puderam ter

acesso ilimitado a um catálogo infinito de conteúdos de entretenimento, incluindo

música, do que é tendência (mainstream) ao que é desconhecido (underground). Tal

realidade difere da época onde a oferta de entretenimento a ser consumido era dominado

12



por poucos meios de comunicação tradicionais. A possibilidade das pessoas poderem

escolher quais músicas consumir, independente de ser um hit popular, ou uma música de

um artista independente, ocasionou a fragmentação do mercado musical em milhares de

nichos. Além disso, o fato da venda da música não estar necessariamente atrelada à

venda de um produto físico, como CDs ou discos, alterou toda uma lógica e cadeia de

produção, permitindo que os artistas possam ser donos de suas próprias carreiras. Dessa

forma, existem oportunidades de negócios para todos, desde o músico independente, à

grande gravadora multinacional.

Segundo o SEBRAE (2015), a indústria musical é formada por três conjuntos de

negócios:

1) indústria fonográfica (o mercado da música gravada);

2) show business (o mercado da música ao vivo);

3) direito autoral (o mercado da obra musical);

Tais conjuntos se inter-relacionam no microambiente, e com forças externas no

macroambiente como demonstra a Figura 1.

Figura 1 - Ecossistema da música

Fonte: SEBRAE (2015)

2.2.1 Indústria Fonográfica

A indústria fonográfica engloba diversas empresas e instituições responsáveis

pela produção e distribuição da música gravada.

Conforme apresentado na Figura 2, pode-se observar que as mídias físicas (CD,

DVD, Vinil, entre outros) tinham maior representatividade dentre os anos de 2003 a

13



2012, sendo gradualmente substituídas por execuções de streaming que surgiram em

meados do ano de 2007 e se tornaram o maior percentual a partir do ano de 2016.

Para o mercado fonográfico, trata-se de um grande impacto financeiro e social,

uma vez que a forma de captação monetária, realização de contratos e distribuição foi

totalmente alterada. Portanto é necessário se adaptar a esse cenário.

A boa notícia é que em valores nominais e em reais, a indústria quase dobrou

suas receitas nos últimos três anos, de 2018 a 2021.

Figura 2 - Mercado Fonográfico de 2003 à 2021

Fonte: Pro-Musica Brasil Produtores Fonográficos Associados (2022)

Segundo a IFPI, o mercado global da música gravada cresceu 18,5% em 2021,

tendo como principal vetor o aumento das subscrições pagas a plataformas de

streaming. No final de 2021 o número total de assinantes foi de 523 milhões.

No Brasil, em 2021, houve crescimento de 32% em relação a 2020. A receita

total da indústria fonográfica brasileira totalizou R$2,1 bilhões, sendo 85,6%

provenientes de streaming, seguindo a tendência mundial. A receita proveniente de

execução pública teve um aumento de 19,1% em relação a 2020, ano em que a

pandemia impactou severamente esse setor de receita. Segundo a Associação Brasileira

de Música e Artes (ABRAMUS), a execução pública é a utilização de obras e

fonogramas em rádios, televisão, sites, plataformas digitais e locais de frequência

coletiva. As receitas provindas de produto físico representam apenas 0,6%, porém

houve um aumento significante de 139,3% em relação a 2020. As receitas referentes à

downloads tiveram uma queda de -51%, muito influenciada pelo aumento do uso das
14



plataformas de streaming. E as receitas provindas de sincronização tiveram um aumento

de 45,8%. A receita de sincronização musical é obtida através do licenciamento de

fonogramas para o mercado audiovisual (filmes, televisão, publicidade, games, vídeos

no YouTube, etc). A Figura 3 demonstra os detalhes das receitas da indústria

fonográfica brasileira.

Figura 3 - Receitas da Indústria Fonográfica Brasileira em 2021

Fonte: Pro-Musica Brasil Produtores Fonográficos Associados (2022)

No cenário atual, as plataformas de streaming dominam o mercado fonográfico,

e as barreiras de entrada para músicos independentes foram drasticamente reduzidas por

conta do barateamento e maior acesso ao processo de produção e distribuição de suas

músicas. Segundo o relatório da ABMI, dentre o TOP 200 do Spotify Brasil de 2019,

mais da metade dos hits (53,52%) foram emplacados por artistas independentes,

superando as grandes gravadoras, as Majors. A Figura 4 apresenta essa divisão.

Figura 4 - Top 200 diários do Spotify 2019

Fonte: ABMI (2020)
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Artistas independentes podem disponibilizar suas músicas em plataformas de

streaming por intermédio de uma agregadora ou distribuidora digital. Esse intermédio

pode ter um preço fixo mensal para os artistas, ou os artistas podem ceder uma

porcentagem do lucro à distribuidora. As plataformas de streaming pagam os artistas

proporcionalmente à quantidade de vezes que suas músicas são reproduzidas, ou seja,

quanto mais reproduções, maior o lucro para os artistas e para a distribuidora. Segundo

o relatório da ABMI, em 2019, o Spotify terminou o período como líder do mercado de

plataformas de streaming no Brasil com 62,5% de participação, seguido pela Deezer

com 9,9%, e Amazon Music com 8,4%. A Figura 5 apresenta tal distribuição.

Figura 5 - Assinaturas em plataformas de streaming no quarto trimestre de 2019

Fonte: ABMI (2020)

É notável que as plataformas de streaming são dominantes em termos do modelo

de consumo de música, além disso são ferramentas importantes para os artistas

independentes pois fornecem dados essenciais para a elaboração de estratégias de

marketing. Tais estratégias contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento

das carreiras dos artistas.
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2.2.2 Show Business

O Show Business, ou Mundo dos Espetáculos, pode ser entendido como a cadeia

produtiva que gira em torno da apresentação musical e do artista. Existem diferentes

formas de vender a apresentação musical de um artista ou banda, e diferentes formas de

monetização.

Uma forma seria vender ingressos, em parceria com uma casa de shows. Sendo

possível negociar parte da bilheteria para os artistas e uma para a casa de show. Essa

modalidade de negociação é interessante para bandas com menor público, pois o risco

de prejuízo é menor. Ou então, seria possível alugar um espaço com estrutura para

shows por um valor fixo, e receber 100% do faturamento da bilheteria. Nessa

modalidade existe o risco de prejuízo, caso o faturamento da bilheteria não cubra o

custo do aluguel do espaço, e outros custos para a produção do evento. Em ambos os

casos o modelo de negócio é B2B2C.

Outra opção seria vender o show para um contratante e receber um cachê fixo

para a apresentação. O cachê varia pela expectativa que o contratante tem em vender

ingressos com o nome e momento dos artistas contratados. O contratante pode ser uma

casa de shows, uma agência especializada, um festival, ou mesmo uma outra banda.

Quanto mais público o artista levar, maior será o cachê. Nesse caso o modelo de

negócio seria B2B. Também é possível vender uma turnê para uma produtora, onde

serão realizados uma série de shows em locais próximos.

Uma outra forma de monetização de shows seria por meio de editais, públicos

ou privados. Nesse formato é necessário pesquisar projetos que façam sentido com o

momento e o estilo do artista, escrever um projeto e submeter para aprovação. Editais

públicos são atrelados às Leis de Incentivo à Cultura, como por exemplo a Lei Aldir

Blanc 2, que prevê repasses de R$3 bilhões da União para estados e municípios para o

fomento à atividades culturais, como a Virada Cultural que ocorre anualmente em São

Paulo. O SESC (Serviço Social do Comércio), é um exemplo de instituição que contrata

espetáculos por meio de editais. Além dos editais públicos, existem empresas privadas

que promovem ações de fomento à cultura como a Natura, que desde 2005 seleciona

projetos musicais para patrocinar através do Edital Natura.

Também é possível trocar o serviço da apresentação musical por algum tipo de

benefício que não seja financeiro, mas de propaganda. Por exemplo, se apresentar em
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um festival com artistas consolidados no mercado que possuem um público-alvo

semelhante, ou então abrir shows de artistas maiores.

Programas de Televisão, Rádio, ou mesmo Digitais também costumam pagar

cachê para artistas participarem de seus programas com o objetivo de aumentar a

audiência.

Devido à pandemia do COVID-19, o mercado do Show Business foi um dos

primeiros setores da economia a interromper suas atividades, levando o setor à uma de

suas maiores crises. Festivais foram cancelados, shows foram adiados, casas de shows

faliram, artistas auto produzidos perderam sua principal fonte de renda do dia para a

noite, juntamente com os trabalhadores que dependiam diretamente ou indiretamente de

eventos. Porém, com o avanço da vacinação está sendo possível retomar as atividades.

O Lollapalooza, renomado festival de música, é um exemplo de que o Show Business

está aquecido novamente. Após duas edições canceladas, o festival teve sua retomada na

edição de 2022 em São Paulo, com mais de 302 mil ingressos vendidos.

2.2.3 Direito Autoral

Se a Indústria fonográfica é o mercado da música gravada e o showbusiness é o

mercado da música ao vivo, a Indústria do Direito Autoral é o mercado da obra musical.

Esse mercado abrange a exploração econômica dos direitos de autor e do que lhe são

conexos. No ano de 1998 foi promulgada a Lei Federal nº9.610, que atualizou e

consolidou a legislação sobre os direitos autorais no Brasil, que protege as obras

intelectuais, cabendo aos autores o direito exclusivo de se utilizar das obras. Os autores

podem realizar autorizações prévias e expressas de utilizações de suas obras como a

reprodução integral ou parcial, edição, adaptação musical, de arranjo ou qualquer outra

transformação, tradução para qualquer idioma, inclusão em fonograma ou produção

audiovisual, entre outras utilizações.

A instituição responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais

relativos à execução pública de músicas no Brasil é o Escritório Central de Arrecadação

e Distribuição (ECAD). Além disso, também centraliza a documentação de obras

musicais e fonogramas. O ECAD é administrado por sete associações de gestão

coletiva, sendo essas as representantes dos compositores e demais titulares filiados para

realizar a cobrança dos direitos autorais pela utilização pública de suas músicas.
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O ciclo do direito autoral segue da seguinte forma: o artista cria a música; depois

mantém seu repertório atualizado em sua associação representante; a música é

executada publicamente; o usuário paga os direitos autorais; o ECAD capta as músicas

executadas; o ECAD identifica as músicas; o ECAD distribui os direitos para as

associações; a associação ao artista.

Segundo o Relatório Anual do ECAD de 2021, foram mais de R$ 901 milhões

distribuídos, mais de 267 mil compositores, músicos, produtores fonográficos,

intérpretes e editores foram contemplados, 16 milhões de obras cadastradas e R$ 1,08

bilhão arrecadados, com crescimento de 20% em relação a 2020.

2.2.4 Economia criativa e outras formas de monetização

Além dos conjuntos de negócios supracitados, existem outras oportunidades

para os artistas independentes fora do mercado musical em si, que em sua maioria estão

relacionadas à economia criativa. Por exemplo, a produção musical de trilhas sonoras

para a indústria cinematográfica (documentários, curta ou longa-metragem), ou para a

indústria de games, ou então para o mercado publicitário.

Outra forma possível de monetizar a carreira seria atuar na internet como criador

de conteúdo, atraindo marcas para patrocinar a banda, ou mesmo utilizar a audiência

para fins publicitários. Além disso, é comum encontrar bandas e artistas que vendem

conteúdos e experiências exclusivas para seu público.
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3.0 PLANO DE NEGÓCIO PARA A BANDA SUESTE

3.1 SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.1 Histórico da SUESTE

A SUESTE é uma banda independente formada em 2017 em São Paulo. O grupo

compõe “músicas que abraçam”, sobre as ideias e ideais das vivências dos membros da

banda, sobre reflexões sobre a vida e seus movimentos, como partidas, destinos e

caminhos, mas principalmente sobre o amor, em todas as suas formas, marcante e

presente em todos os atos da SUESTE. Assuntos como a doação de sangue, transtornos

psicológicos como a ansiedade e depressão, são temas que podem ser encontrados em

suas ações e lançamentos. A sonoridade da banda caminha entre o rock alternativo,

MPB e pop.

O conjunto possui em seu portfólio de lançamentos autorais 1 álbum, 3 EPs e 5

Singles disponíveis nas principais plataformas de streaming. Além de 9 videoclipes

disponíveis no website da banda e no Youtube. A produção da maioria dos lançamentos

da banda foi realizada pela própria banda, com a ajuda de amigos envolvidos no

mercado audiovisual.

O primeiro single da banda, "Daqui Pra Frente", contou com o lançamento de

um clipe que foi objeto de uma campanha de conscientização sobre a doação de sangue.

Amplamente divulgada em portais tais quais Brasileiríssimos, PlayTV e Programa

Autoral Brasil da Rádio USP, foram realizados mutirões para mobilizar as pessoas a

ajudarem na causa, bem como rodas de mesas de discussão a respeito da obra e

principalmente sobre o tema.

O primeiro álbum da banda, o "Preciso", conta a história de alguém que vive em

um ciclo de caos que a vida moderna impõe. Do sonho à ansiedade, da esperança à

insegurança, da dualidade de momentos tranquilos e seus gatilhos, que por mais densos

que pareçam, há de serem superados. O mote do álbum é dizer que "você não está

sozinho", outras pessoas também sentem essas emoções e seus desdobramentos. Uma

das faixas do álbum, ''Arranha-céu'', conta com a participação do Bola, vocalista da

banda Zimbra, e uma outra faixa, ''Distração'', foi composta em colaboração com a

banda independente R. Diaz. O álbum foi viabilizado por um financiamento coletivo,

captado por meio de uma plataforma online, o Kickante. O montante arrecadado de
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aproximadamente R$10.000, foi direcionado para a produção audiovisual do álbum,

porém, por falta de conhecimento da banda sobre o mercado musical, o lançamento em

si não teve o alcance esperado.

Durante sua trajetória, a SUESTE realizou mais de 50 shows, e participou de

festivais relevantes como a Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM-SP) em

2018, o Festival Buzina, em 2017, 2018 e 2019, e a Semana do Rock de Osasco em

2018.

Entre o final de 2019 e início de 2020 a banda realizou uma turnê por 3 estados

do Sudeste para divulgar o lançamento do álbum “Preciso”. A turnê foi interrompida

devido aos avanços da pandemia do COVID-19. Durante a pandemia, a banda

participou de festivais online, e criou e distribuiu um produto digital, um pacote de

conteúdo exclusivo sobre o álbum “Preciso”.

A banda possui um website próprio com uma loja online, onde disponibiliza

produtos da banda como camisetas, acessórios, canecas, adesivos, etc.

No início de 2022 a SUESTE passou por uma reformulação e atualmente é

formada por três músicos, que são os sócios do negócio. Acreditando no potencial

comercial da banda, hoje ela existe informalmente, mas os sócios têm o desejo de a

estruturar oficialmente, com planos de crescimento no curto e médio prazo.

3.1.2 Principais pontos do plano de negócio

As principais fontes de receita nos primeiros anos da empresa estarão atreladas à

produção de shows, venda de produtos físicos e venda de clube de assinaturas. Os

principais clientes da SUESTE são pessoas físicas que consomem música gravada e

shows ao vivo de artistas dos segmentos rock alternativo, pop e MPB; casas de

espetáculos; e instituições que contratam via edital.

O investimento inicial totaliza R$9.960,00, o qual a empresa recorrerá ao seu

capital social, dividido igualmente entre seus três sócios. O negócio é viável

economicamente em todos os cenários projetados e se apresenta como uma ótima

oportunidade de investimento, pois o prazo de retorno é de aproximadamente 13 meses,

e o retorno de investimento é de 8.617% em um período de cinco anos.

O principal foco da SUESTE é construir e fidelizar seu público, criando assim

uma comunidade que poderá financiar a carreira da banda e permitirá investimentos
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futuros em melhorias.

Na Figura 6 é apresentado o Business Model Canvas da empresa, ferramenta de

gestão que resume o planejamento estratégico e permite esboçar modelos de negócio.

Figura 6 - Business Model Canvas

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.3 Dados dos empreendedores e atribuições

A SUESTE é formada por três sócios, que são os principais músicos da banda.

Os três empreendedores almejam viver de música, e compartilham da mesma visão para

a banda nos próximos anos. Além disso, são grandes amigos fora dos palcos e dos

negócios. As despesas e lucros serão divididas igualmente entre os sócios.

Gabriel Obata é vocalista e guitarrista da banda. Cursou Administração pela

UNIFESP. Foi sócio-proprietário de uma microempresa por 7 anos e atualmente

trabalha com produção audiovisual. Canta desde os 10 anos de idade, e participou de

diversas outras bandas antes de integrar a SUESTE.

Renan Ribeiro é vocalista e baixista da banda. É formado em Publicidade e

Propaganda pela Cásper Líbero. Foi produtor de eventos relacionados à música e já

participou de uma “big band” que se apresentava em casamentos e formaturas.

Atualmente trabalha em uma produtora audiovisual.

Luiz Felipe Xals Altopiedi é o baterista da banda. É formado em Engenharia

Civil pela USP. Trabalha com Tecnologia da Informação e toca bateria desde os 6 anos.
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Internamente a SUESTE terá sete grandes processos a serem gerenciados pelos

sócios que serão aprofundados no decorrer do Plano de Negócios.

● Direção Artística

● Administração

● Comercial

● Comunicação

● Merchandising

● Tecnologia da Informação

● Produção Executiva

A divisão proposta por esse Plano de Negócios segue:

● Direção Artística - Gabriel Obata, Renan Ribeiro e Luiz Felipe

● Administração e Produção Executiva - Gabriel Obata

● Comunicação e Merchandising - Renan Ribeiro

● Comercial e Tecnologia da Informação - Luiz Felipe

3.1.4 Missão, Visão e Valores

Missão: Produzir músicas, eventos e ações que proporcionem arte, cultura,

entretenimento, bem-estar, momentos de reflexão e conexão para a sociedade.

Visão: Tornar-se uma referência nacional na música e inspirar quem ouve.

Valores: Vida, Cooperação, Resiliência, Dedicação e Igualdade.

3.1.5 Dados do empreendimento

O escritório e estúdio da SUESTE está localizado atualmente em São Paulo, no

endereço Rua Doutor Faria Pereira, 138 - Santana, sem custos de locação.

3.1.6 Forma Jurídica, setores de atividade e enquadramento tributário

A empresa não possui firma aberta, mas será aberta em forma de Sociedade

Limitada na fase de implementação deste Plano de Negócios, em Janeiro de 2023. A

23



SUESTE será optante pelo Simples Nacional, e terá as seguintes opções de

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):

● 9001-9/99 - Artes Cênicas, espetáculos e atividades complementares não

especificadas anteriormente.

● 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não

especificados anteriormente.

Segundo a Comissão Nacional de Classificação (2022), o CNAE 9001-9/99

permite a produção e promoção de eventos artísticos ao vivo, enquanto a CNAE

7990-2/00 permite a reserva e venda de ingressos para eventos e atividades de lazer.

3.1.7 Capital Social e fonte de recursos

O Capital Social da empresa será dividido igualmente entre os sócios, conforme

representado na Tabela 1.

Tabela 1 - Capital social da empresa

Nome do Sócio Valor % de
participação

Sócio 1 Gabriel Obata R$ 3.320 33,33%

Sócio 2 Luiz Altopiedi R$ 3.320 33,33%

Sócio 3 Renan Ribeiro R$ 3.320 33,33%

Total R$ 9.960 100,00 %

Fonte: Elaborado pelo autor

A implantação deste plano de negócios será realizada com recursos próprios dos

sócios, ou de possíveis investidores e patrocinadores.
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3.2  ANÁLISE DE MERCADO

3.2.1 Comportamento do Consumidor

A SUESTE deve atender três grupos de consumidores, o público final, as casas

de espetáculos e as instituições que contratam artistas via edital.

3.2.1.1 Público Final

O público final da SUESTE está presente nas redes sociais, e nas plataformas de

streaming. Nesse sentido, verificando dados de plataformas de streaming e redes

sociais, é possível identificar o público final que segue e consome o trabalho da

SUESTE desde 2017.

● Gênero: Ambos

● Faixa Etária: 18 - 34

● Localização: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte

(cidades urbanas da região Sudeste e Sul do Brasil)

● Comportamento: São pessoas que consomem shows para se emocionar, e não

para ficar de costas para o palco. São pessoas que têm interesse pela mensagem

da banda.

O Spotify apresenta o número de ouvintes mensais que cada artista possui.

Utilizando essa métrica, é possível mensurar o mercado potencial da SUESTE na

indústria fonográfica, ao analisar bandas e artistas renomados dentro da plataforma.

Além disso, no Spotify é possível navegar por bandas/artistas relacionados, e assim

entender quais artistas os ouvintes também ouvem. Abaixo estão as bandas/artistas que

podem estar relacionadas à SUESTE, e o número de ouvintes mensais. (dados de Junho

de 2022)

● O Teatro Mágico: 284 mil

● Zimbra: 141 mil

● Pato Fu: 351 mil

● Selvagens à Procura de Lei: 160 mil

● Supercombo: 497 mil

● Scalene: 291 mil
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● Fresno: 377 mil

● Vanguart: 205 mil

● A Banda Mais Bonita da Cidade: 360 mil

● O Grilo: 414 mil

● Terno Rei: 246 mil

● Hotelo: 393 mil

● O Terno: 426 mil

É importante entender que quanto maior o número de ouvintes mensais, maior a

probabilidade do artista vender mais ingressos, produtos físicos e assinaturas a depender

das cidades onde os shows serão realizados. Pelo histórico de shows que a SUESTE já

realizou e em shows similares, o público costuma pagar entre R$30,00 a R$70,00 por

ingresso.

3.2.1.2 Casas de Espetáculos

De modo geral as casas de espetáculos contratam atrações musicais para vender

ingressos para seus eventos, portanto quanto maior o público do artista, maiores as

chances de fechar um bom negócio. Inicialmente a SUESTE fará a prospecção de shows

em casas de espetáculos de pequeno e médio porte em cidades onde possui seguidores e

ouvintes recorrentes. Normalmente as casas de espetáculos contratam bandas por um

valor fixo, ou então divide uma porcentagem das vendas de ingresso com a atração

musical. Algumas casas de espetáculos se utilizam de produtores de eventos para a

organização de shows e, portanto, da contratação de atrações. Nesse sentido é

importante ter um bom material de divulgação da banda no momento da prospecção.

3.2.1.3 Instituições que contratam via Edital

Instituições da iniciativa privadas podem contratar, premiar e patrocinar artistas

tendo como mecanismo de seleção a abertura pública de editais, por onde é possível

inscrever propostas de projetos culturais que façam sentido com os objetivos do

chamamento. Instituições públicas também se utilizam de editais para contemplar

artistas com as leis de incentivo à cultura. Cada chamamento possui suas

especificidades, sendo necessário verificar os critérios de seleção, quais documentos são
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necessários para a inscrição, além de se atentar para os cronogramas e exigências de

cada edital.

3.2.2 Concorrentes

Normalmente bandas e artistas não se consideram concorrentes no dia a dia,

podendo até realizar parcerias como músicas e shows em conjunto. Porém pode-se

verificar concorrência em algumas situações onde os artistas lutam pelo mesmo espaço,

em editais públicos e privados, por exemplo. Outros casos em que bandas e artistas

podem ser vistos como concorrentes e lutam pelo mesmo objetivo são: assinatura de

contratos com gravadoras, participação em festivais, etc.

As métricas das plataformas de streaming e de redes sociais são fundamentais

para que o público e contratantes percebam um artista ou banda em destaque. Além da

qualidade das músicas, o mais importante para os contratantes é o quanto um artista ou

banda está em evidência no momento, o que reflete na venda de ingressos.

Considerando o nicho em que a SUESTE atua, existe público para ser

conquistado e espaço para crescer com base no número de ouvintes mensais de bandas

contemporâneas e do mesmo nicho da SUESTE como Zimbra, O Grilo, Terno Rei e

Hotelo, e o quanto essas bandas estão crescendo nos últimos anos. As principais

virtudes dessas bandas são:

● defendem valores bem definidos

● forte presença nas redes sociais;

● alta qualidade de suas produções audiovisuais;

● possuem uma equipe profissional de gestão de carreira e marketing;

● forte conexão com o público;

● frequência de lançamentos musicais.

3.2.3 Fornecedores

Os principais fornecedores da SUESTE são prestadores de serviços, e são

contratados conforme a demanda de produção da banda, e normalmente cobram por

uma porcentagem de vendas.
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● Produtor musical: profissional responsável pela produção fonográfica, define os

melhores equipamentos e processos de gravação, mixagem e masterização,

cobra por serviço, ou por participação no fonograma.

● Selo musical: pode atuar na produção musical, distribuição digital e marketing,

pode cobrar por serviço específico ou por participação no fonograma.

● Assessoria de imprensa: responsável por tornar a comunicação da banda em

notícia nos principais veículos de comunicação, cobra por serviço e por canal.

● Distribuidora musical: empresa que faz o intermédio entre as plataformas de

streaming e os artistas, pode cobrar por música distribuída, ou por porcentagem

da monetização das plataformas de streaming.

3.2.4 Estudo de Parceiros (Networking)

Além dos consumidores, concorrentes e fornecedores, é importante entender que

na indústria musical os relacionamentos são fundamentais para o desenvolvimento de

oportunidades de negócios. As principais parcerias que a SUESTE busca inicialmente

são com Produtores, Casas de Espetáculos e Bandas e Artistas do mesmo segmento, de

cidades do Sul e Sudeste brasileiro. Tais parcerias permitirão que a SUESTE produza

shows fora da cidade de São Paulo, a fim de conquistar públicos em diferentes locais.

3.2.5 Análise SWOT

Tabela 2 - Análise SWOT

Forças Oportunidades

1) Musicos experientes 1) Investimento governamental em cultura

2) Alto engajamento do público fidelizado 2) Mercado de espetáculos aquecido

3) Escritório e home studio próprios 3) Geolocalização

4) Rede de contatos 4) Crescimento econômico

5) Missão e valores bem definidos 5) Baixo custo operacional

Fraquezas Ameaças

1) Falta de capital para investimentos 1) Impeditivos de shows, ex: pandemia e
guerra

2) Limitação de capacidade produtiva 2) Falta de casas de espetáculos

3) Marca com pouca relevância 3) Crise financeira

4) Números baixos em redes sociais 4) Aumento nos custos de Produção Musical

5) Números baixos em plataformas de áudio 5) Baixa adesão de público
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Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 2 apresenta a análise de fatores internos de forças e fraquezas da

SUESTE e análise externa de oportunidades e ameaças que o mercado apresenta.
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3.3 PLANO DE MARKETING

3.3.1 Estratégias de marketing

O principal objetivo da SUESTE é a construção e fidelização de público, sem

que haja intermediários atravessadores entre a comunicação e venda de seus serviços e

produtos para o público fidelizado. A estratégia de crescimento terá relação territorial,

inicialmente em cidades próximas à São Paulo, e com a cooperação do público

fidelizado.

A construção de público será impulsionada pelo lançamento de uma música

nova a cada 2 meses, sendo possível trabalhar muito bem o pré-lançamento e o

pós-lançamento via redes sociais, juntamente com a venda de produtos físicos

relacionados a cada novo lançamento. Nesse sentido, a distribuição das músicas pode

ser focada nas cidades em que a SUESTE pretende realizar shows. Com a produção de

um álbum de 12 faixas, a banda terá material de lançamento por dois anos.

Além dos lançamentos musicais e de produtos, a SUESTE irá produzir seus

próprios shows, com total controle sobre a venda de ingressos. Esses shows serão

produzidos em espaços alternativos, nas principais cidades do sudeste brasileiro, e em

cidades que normalmente artistas consolidados não visitam. Uma vez que algumas

cidades não possuem eventos culturais com tanta frequência como nas grandes capitais,

a hipótese é que esses shows terão maior adesão de público devido à escassez desse tipo

de evento. Inicialmente os shows podem ser intimistas, em locais alternativos e com um

público menor, porém o faturamento de bilheteria deve cobrir os custos de transporte,

pessoal, e locação. Uma forma de reduzir os riscos financeiros, será firmar parcerias

com artistas locais ou artistas que já possuem relevância nessas cidades para aumentar a

divulgação dos eventos.

Dessa forma a SUESTE estará em constante apresentação para novas pessoas,

seja com lançamentos musicais ou com os shows, expandindo o público potencial e

criando uma comunidade. A forma de retenção de público será registrar o número de

telefone e e-mail do máximo de pessoas possível para manter o contato a fim de

fidelizá-las. O objetivo final é que essas pessoas se tornem promotoras da banda, um

canal de expansão de público, apresentando a banda para seu círculo social, convidando

para shows, e assim sucessivamente.

Além dessas estratégias, a SUESTE irá pesquisar editais públicos e privados
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semanalmente e escrever projetos que façam sentido para as instituições. Outro fator

importante são as conexões que a banda precisa criar para entrar nos circuitos de shows

do SESC, SESI, e outros festivais. Nesse sentido, a banda precisa frequentar shows de

outras bandas e artistas para estreitar as relações e trocar experiências e conhecimento.

3.3.2 Produtos, Preço, Promoção e Distribuição

3.3.2.1 Shows

A produção de shows é o principal motor de crescimento para a SUESTE, nos

shows é possível conquistar novos públicos, melhorar a performance para novos shows,

criar e estreitar relacionamento com outras bandas, casas de shows e profissionais da

indústria musical, além de monetizar a carreira. O principal benefício que um show

pode proporcionar é a de criar uma experiência inesquecível que ficará marcado para

sempre na vida de uma pessoa.

A realização de um show pode ser enxergada como prestação de serviço e

existem diferentes formas de vender a apresentação musical de uma banda, e diferentes

formas de monetização.

Uma forma comum de negociação seria vender ingressos, em parceria com uma

casa de espetáculos. Sendo possível dividir uma porcentagem da bilheteria para a banda

e outra para a casa de espetáculos. Essa modalidade de negociação é interessante para

bandas com menor público, pois o risco de prejuízo é menor. Ou então, seria possível

alugar um local por um valor fixo, e receber todo o faturamento de bilheteria, porém

nessa modalidade existe o risco de prejuízo, caso o faturamento da bilheteria não cubra

o custo do aluguel entre outros custos. Em ambos os casos o modelo de negócio é

B2B2C. O preço do ingresso para um show da SUESTE pode variar entre R$25,00 à

R$45,00 para o público final.

Uma segunda forma seria vender o show para um contratante, normalmente um

produtor, e receber um cachê fixo para a apresentação. O valor do cachê varia pela

expectativa de público pelo contratante, ou seja, quanto mais público potencial a banda

levar, maior será o seu cachê. A SUESTE pode ser contratada desta forma, mas terá

preferência em produzir seus próprios shows.

Uma terceira forma de monetização de shows seria por meio de editais, públicos

ou privados. Nesse formato é necessário pesquisar projetos que façam sentido com o
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momento e o estilo da banda, escrever um projeto e submeter para aprovação. Nesse

sentido, existem diferentes editais, com diferentes valores para a realização de projetos.

Uma quarta forma de negociar um show seria trocar o serviço da apresentação

musical por algum tipo de benefício que não seja financeiro, normalmente por

divulgação. Por exemplo, tocar em um festival com bandas consolidadas no mercado e

com um público-alvo semelhante ao da SUESTE.

A promoção dos shows da SUESTE será realizada pelas redes sociais, lista de

contatos de fãs via newsletter, e dependendo da importância do show, via assessoria de

imprensa. A distribuição dos ingressos será realizada diretamente pelo site oficial da

SUESTE.

3.3.2.2 Produtos Físicos

A forma mais direta de monetização B2C, é a venda de produtos da banda para o

público fiel e nos shows. O portfólio de produtos da SUESTE conta com 6 modelos de

camisetas, 2 modelos de canecas, 2 modelos de samba-canção, 1 copo ecológico com

tirante, 2 modelos de CDs e acessórios como adesivos, bottons, chaveiros e cartazes. O

benefício de possuir produtos de uma banda, além da utilidade fim do produto, é o de se

sentir parte da comunidade criada pela banda e poder contribuir com a carreira dos

artistas. A Tabela 3 mostra os preços de cada produto físico da SUESTE.

Tabela 3 - Produtos Físicos da SUESTE
Produto Preço

Adesivo R$ 2

Botton R$ 3

Camiseta R$ 35

Caneca R$ 39

Cartaz R$ 39

CD R$25

Chaveiro R$ 4

Copo Ecológico R$ 15

Samba-Canção R$ 35

Fonte: Elaborado pelo autor
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A promoção dos produtos será realizada via redes sociais e newsletter, mas

principalmente durante os shows da banda, onde a conexão com o público é maior. Nos

shows da banda é montado um estande de vendas onde os produtos são expostos e

vendidos, porém também é possível comprar no site oficial da SUESTE.

3.3.2.3 Clube de Assinaturas

Será lançado um clube de assinaturas com acesso a produtos exclusivos,

conteúdos digitais e experiências exclusivas como receber conteúdo diário, acesso à

músicas e vídeos não lançados, desconto em produtos físicos e ingresso de shows,

participar de ensaios e backstage de shows, entre outras experiências. O preço para

participar do Clube de Assinaturas no lançamento será de R$5,00 por mês. A promoção

deste produto será realizada principalmente pelas redes sociais e listas de contatos. As

vendas serão realizadas pelo site oficial da banda, onde também será possível acessar os

conteúdos digitais.

3.3.2.4 Música (plataformas de streaming e licenciamento)

Até a popularização das plataformas de streaming de áudio, a música era

comprada em mídias físicas, seja em discos, fitas ou CDs. Hoje o consumo de música é

majoritariamente realizado por meio de plataformas de streaming por assinatura como

Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, etc. Os artistas que submetem suas

músicas para essas plataformas são pagos dependendo do número de reproduções das

faixas. Porém, para receber um valor considerável, é preciso atingir um número muito

alto de reproduções. É necessário criar estratégias de marketing dentro e fora dessas

plataformas para aumentar o número de reproduções.

Além de vender música por meio das plataformas de streaming, também é

possível vender o uso da música via licenciamento. Nesse caso, uma empresa pode

comprar o direito de usar uma música para algum tipo de fim. Por exemplo, para uma

música ser reproduzida em academias, supermercados, lojas de varejo, etc, é necessário

que essa empresa pague os direitos de reprodução das músicas. Outra forma de

licenciamento seria a reprodução da música em filmes, documentários, novelas, séries e

games. Normalmente o licenciamento é realizado por meio de uma empresa
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intermediária, que negocia com os artistas a utilização das músicas, e com as empresas

que irão reproduzir as músicas.

Também é possível monetizar vídeos clipes no YouTube ou outras plataformas

de vídeo, porém o desafio de atingir muitas reproduções também existe no formato

audiovisual, sendo necessário elaborar estratégias de marketing e produzir conteúdos de

qualidade.
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3.4 PLANO OPERACIONAL

3.4.1 Capacidade Produtiva

A SUESTE é capaz de produzir e distribuir uma música nova a cada 2 meses, e

realizar 4 shows por semana, caso sejam em cidades próximas. A criação de conteúdo

relevante para redes sociais e clube de assinatura será diária.

3.4.2 Processos Operacionais

3.4.2.1 Produção Musical e Audiovisual

A produção das músicas da SUESTE é realizada em conjunto com um produtor

musical. Primeiro a banda realiza o direcionamento artístico, traz ideias de música e

letra que expressam a sua verdade, então é gravada uma faixa guia, normalmente apenas

voz e violão. Na sequência é realizada a gravação de cada instrumento no próprio

estúdio da SUESTE. Nesse ponto as gravações são analisadas pelo produtor musical e

caso seja necessário, são realizadas regravações. Depois de gravado a música é

finalizada pelo produtor musical com o processo de mixagem e masterização. Com a

faixa de áudio finalizada, é necessário registrar a música e gerar o seu código ISRC

(International Standard Recording Code ou Código de Gravação Padrão Internacional)

que, segundo a ABRAMUS, é um padrão internacional de código para a identificação

única de uma gravação. Um processo que pode correr em paralelo à produção musical é

o desenvolvimento da capa do single, EP ou Álbum. Também é preciso produzir os

clipes musicais e material de divulgação, sendo responsabilidade da Comunicação e

Produção Executiva da banda.

3.4.2.2 Distribuição Musical

Com o código ISRC gerado, com a faixa de áudio e a capa finalizadas, essas

informações são enviadas à uma distribuidora musical que é responsável por submeter a

música para as plataformas de streaming. É com a distribuidora que os artistas definem

a data dos lançamentos. Antes da data do lançamento da música é necessário que a
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assessoria de imprensa seja acionada pelo Comercial da banda para divulgar a música

em portais, revistas e canais que façam sentido. Além da assessoria de imprensa é

preciso traçar toda a estratégia de divulgação via redes sociais, pelos canais oficiais da

banda e parceiros.

3.4.2.3 Gestão de Redes Sociais, Produção de Conteúdo e Anúncios

O público alvo da SUESTE está nas redes sociais, esse é o canal mais rápido

para que pessoas novas descubram o trabalho da banda. Nesse sentido é importante

gerar conteúdo relevante e responder comentários e mensagens diretas que a banda

recebe. Além do trabalho orgânico, é possível investir em anúncios em conteúdos que

performaram bem organicamente para alcançar e trazer mais pessoas para conhecer a

SUESTE. Pelas redes sociais serão divulgados os lançamentos de novas músicas,

produtos e datas de shows da banda. Também será necessário produzir conteúdo

exclusivo semanal além das redes sociais para serem vendidos no formato de assinatura

para os fãs.

3.4.2.4 Produção de Shows

Tendo em vista que a SUESTE está localizada em São Paulo, a banda realizará

shows em São Paulo, e em cidades próximas para diminuir os custos de transporte.

A primeira etapa para a realização de um show, além da banda estar bem

ensaiada, é a pré-produção, que envolve a pesquisa de cidades, locais, bandas e artistas,

e mão de obra. Na pré-produção do show é preciso prever todos os custos como o

transporte, divulgação, e as pessoas a serem contratadas para a realização do evento,

como seguranças, caixas e limpeza.

A segunda etapa é a divulgação do show para o público local. Pode ser feita de

forma orgânica ou paga via redes sociais, ou então contratar assessoria de imprensa. A

venda de ingressos será realizada por meio do site oficial da SUESTE, portanto o site

precisa estar atualizado e funcional.

A terceira etapa seria o dia do show, contendo a logística para chegar ao local do

show, e a performance ensaiada previamente, além da montagem e desmontagem do

estande de vendas de produtos físicos.
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3.4.2.5 Produção de Produtos Físicos (Merchandising)

Além da venda de shows, a SUESTE depende financeiramente da venda de

produtos próprios. A produção dos produtos é pensada dependendo dos lançamentos de

novas músicas da banda e da época do ano. Os principais produtos da SUESTE são

camisetas e produtos para presente e decoração, como canecas personalizadas, cartazes

e quadros. O processo de produção de produtos começa na pesquisa de fornecedores do

tipo de produto a ser lançado, depois é necessário divulgar a pré-venda via redes sociais

e lista de contatos. A SUESTE possui um site oficial institucional e de vendas, onde o

novo produto deve ser cadastrado. Depois de vendido, o produto deve ser enviado via

correios, o estoque deve ser atualizado e o dinheiro para a reposição de estoque deve ser

separado.

3.4.3 Pessoal e Cargos

Para a implementação deste Plano de Negócios, a SUESTE terá os seguintes

cargos a serem gerenciados:

● Direção Artística: composição e produção de novas músicas, criação e

manutenção da identidade visual e marca da banda, cuidar do repertório,

pesquisa de novas tendências artísticas e criação de ações artísticas.

● Administração: controle financeiro, emissão de notas fiscais, avaliação de

resultados, gerenciamento de processos e projetos.

● Comercial: prospecção e negociação de shows, prospecção e negociação com

patrocinadores e investidores, negociação com fornecedores, precificação de

produtos e serviços, pesquisa de editais públicos e privados, relacionamento com

fornecedores, parceiros e mídia.

● Comunicação: criação de textos, imagens e vídeos de divulgação, gestão de

mídias sociais, ponte com assessoria de imprensa, promover a imagem da banda

para o público-alvo e contratantes, escrever projetos de captação de recursos,

criação de estratégias para o lançamento de músicas e shows, criação de

conteúdo para clube de assinaturas.

● Merchandising: criação de produtos e pesquisa de fornecedores.
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● Tecnologia da Informação: manutenção do site e loja virtual, edição de vídeos,

pesquisa de novas tecnologias e solução de problemas técnicos.

● Produção Executiva: agendar shows e ensaios, logística de equipamentos e

equipe, resolução de burocracias, registro de músicas, gerar ISRC e contato com

casas de shows e distribuidoras.

A Figura 7 demonstra a divisão dos cargos, e suas relações.

Figura 7 - Divisão e relação de cargos da SUESTE

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.5 PLANO FINANCEIRO

3.5.1 Estimativa dos investimentos fixos

Inicialmente não será necessário investir em nenhum tipo de equipamento,

ferramenta, móveis ou utensílios. Porém, será investido R$8.000,00 one-shot para a

Produção Audiovisual de um álbum de 12 faixas, sendo capital próprio dos sócios.

3.5.2 Capital de Giro

Considerando que a SUESTE venderá produtos físicos nos shows e via internet,

será investido R$500,00, com capital próprio, em estoque inicial de produtos variados

da banda. Nesse sentido, o estoque será reposto conforme demanda. Como principal

estratégia de vendas, usaremos a pré-venda, antes de produzir os produtos, dessa forma

a SUESTE não terá um valor considerável de estoque.

3.5.3 Investimentos pré-operacionais

Dentre os investimentos pré-operacionais estão, o custo de registro da empresa,

o registro de domínio do site oficial, e o registro da marca no Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI). Na Tabela 4 estão relacionados os investimentos

pré-operacionais em estimativa.

Tabela 4 - Investimentos pré-operacionais
Registro da empresa R$ 1.000

Registro de domínio R$ 60

Registro no INPI R$ 400

Fonte: Elaborada pelo autor

3.5.4 Investimento total

O investimento total para o início do negócio será a soma dos investimentos fixos,
capital de giro e investimentos pré-operacionais. Na Tabela 5 estão relacionados os
valores que compõem o investimento total.
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Tabela 5 - Investimento total
Produção Audiovisual R$ 8.000

Capital de Giro R$ 500

Registro da empresa R$ 1.000

Registro de domínio R$ 60

Registro no INPI R$ 400

Investimento Total R$ 9.960

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5.5 Projeção de receitas

A principal fonte de receita da SUESTE nos primeiros cinco anos deste Plano de

Negócio será a produção de shows. Como descrito no plano de marketing, a banda irá

produzir seus próprios shows. A meta é obter um lucro bruto médio de R$700,00 por

show, que é o que já é aplicado informalmente. Ou seja, independentemente da forma

como o show será negociado - bilheteria, edital ou cachê fixo - a diferença entre as

receitas e os custos para a realização dos shows como transporte, aluguel, produtor,

equipe técnica, pagamento dos músicos/sócios, entre outros custos, deve resultar em

R$700,00 na média, durante o primeiro ano deste Plano de Negócio. A banda poderá

produzir, por exemplo, um show com o lucro bruto de R$1.300,00 e outro com lucro

bruto de R$100,00, percebe-se que na média, o lucro bruto desses dois shows será de

R$700,00. Para efeitos de cálculo, a receita média de shows será considerada como o

triplo do valor de lucro bruto médio.

A meta de lucro bruto médio será reajustada em 50% anualmente devido à

evolução da banda e a conquista de maior público, de forma que a valorização da

SUESTE seja crescente, além de um aumento de expertise de mercado que resultará em

diminuição de custos. Além disso, a banda terá a meta de dobrar a quantidade de shows

por ano, até alcançar a marca de 200 shows por ano. Em 2019, último ano

pré-pandemia, a SUESTE realizou 25 shows, tomaremos esse número como referência

para o primeiro ano deste Plano de Negócios. A Tabela 6 apresenta a evolução da meta

de lucro médio por ano, bem como a evolução no número de shows por ano e por mês

até 2027.
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Tabela 6 - Evolução anual de metas de lucro bruto por show e número de shows

2023 2024 2025 2026 2027

Meta de Lucro Bruto
Médio por Show R$ 700 R$ 1.050 R$ 1.575 R$ 2.363 R$ 3.544

Shows por mês 2 4 8 17 17

Shows por ano 25 50 100 200 200

Meta de Lucro Anual
de Shows R$ 17.500 R$ 52.500 R$ 157.500 R$ 472.500 R$ 708.750

Receita Anual de
Shows R$ 52.500 R$ 157.500 R$ 472.500 R$

1.417.500
R$

2.126.250
Fonte: Elaborado pelo autor

Além dos shows, a SUESTE irá gerar receita com a venda de produtos físicos

durante os shows. Atualmente o ticket médio dos produtos físicos vendidos é de

R$15,00, sendo necessário um reajuste de 20% a cada ano para evitar defasagem no

custo de produção. A meta de vendas por show é de 10 produtos atualmente, e

aumentará em mais 10 itens a cada ano. A Tabela 7 apresenta a evolução da receita de

produtos físicos até 2027.

Tabela 7 - Evolução anual de faturamento de produtos

2023 2024 2025 2026 2027

Ticket médio R$ 15 R$ 18 R$ 22 R$ 26 R$ 31

Meta de vendas por
show 10 20 30 40 50

Faturamento por
show de produtos R$ 150 R$ 360 R$ 648 R$ 1.037 R$ 1.555

Faturamento anual
de produtos R$ 3.750 R$ 18.000 R$ 64.800 R$ 207.360 R$ 311.040

Fonte: Elaborado pelo autor

Outra forma de receita que a SUESTE terá é um clube de assinatura de conteúdo

e experiências exclusivas, como prévia de músicas que não foram lançadas, desconto

em produtos e ingressos, e participação de ensaios e backstage de shows. Esse clube de

assinaturas será lançado com o valor de R$5,00 por mês (R$60,00 por ano), tendo um

reajuste de 20% a cada ano. A meta para o primeiro ano é de conseguir 25 assinantes
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constantes, e dobrar o número de assinantes a cada ano. A Tabela 8 apresenta a

evolução do faturamento anual de assinaturas.

Tabela 8 - Evolução anual de faturamento de assinaturas

2023 2024 2025 2026 2027

Assinantes 25 50 100 200 400

Assinatura Anual R$ 60 R$ 75 R$ 94 R$ 117 R$ 146

Faturamento anual
de assinaturas R$ 1.500 R$ 3.750 R$ 9.375 R$ 23.438 R$ 58.594

Fonte: Elaborado pelo autor

Um dos objetivos da banda também é aumentar a receita provinda de streamings

e publicidade em seus canais oficiais. Tal incremento de receita será consequência do

aumento de público da SUESTE. Porém, esses valores não farão parte das previsões de

receita deste plano de negócios.

3.5.6 Tributos

Segundo as normas da Receita Federal (2022), as CNAE em que a SUESTE se

enquadra seguem as alíquotas do Anexo III do Simples Nacional.

Tabela 9 - Anexo III de alíquotas do Simples Nacional

Faixa Alíquota Receita Bruta em 12 Meses
(em R$)

1a Faixa 6,0% Até 180.000,00

2a Faixa 11,2% De 180.000,01 a 360.000,00

3a Faixa 13,5% De 360.000,01 a 720.000,00

4a Faixa 16,0% De 720.000,01 a
1.800.000,00

5a Faixa 21,0% De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

6a Faixa 33,0% De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

Fonte: Receita Federal, 2022
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O cálculo de tributos sobre a receita bruta anual foi realizado considerando que o

lucro bruto de shows representa em média um terço do faturamento total dos shows. A

Tabela 10 demonstra os custos com impostos gerados a partir das receitas anuais.

Tabela 10 - Evolução anual de impostos sobre receita bruta
2023 2024 2025 2026 2027

Receitas com
Shows R$ 52.500 R$ 157.500 R$ 472.500 R$ 1.417.500 R$ 2.126.250

Receitas com
Produtos R$ 3.750 R$ 18.000 R$ 64.800 R$ 207.360 R$ 311.040

Receitas com
Assinaturas R$ 1.500 R$ 3.750 R$ 9.375 R$ 23.438 R$ 58.594

Receita bruta
anual R$ 57.750 R$ 179.250 R$ 546.675 R$ 1.648.298 R$ 2.495.884

Impostos
sobre receita

bruta
R$ 3.465 R$ 10.755 R$ 73.801 R$ 263.728 R$ 524.136

Fonte: Elaborado pelo autor

A alíquota de para cada ano seguinte da seguinte forma:

● em 2023: 6%

● em 2024: 6%

● em 2025: 13,5%

● em 2026: 16%

● em 2027: 21%

Os resultados da Tabela 10 são provenientes da multiplicação da receita total de

cada ano pelas porcentagens das alíquotas de carga tributária.

3.5.7 Estimativa dos Custos Fixos e Custos Variáveis

A operação da SUESTE será enxuta e otimizada a fim de reduzir os custos fixos

operacionais. No primeiro ano de operação, os custos fixos da SUESTE serão com

contabilidade, hospedagem do site e anúncios em redes sociais. Esses custos foram

previstos com reajuste de 12% a cada ano, seguindo aproximadamente a inflação

acumulada nos últimos 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). A partir do segundo ano de operação, haverá investimento em

assessoria de imprensa e, a partir do terceiro ano, duas pessoas serão contratadas para

trabalhar na operação administrativa e comercial para que os sócios possam focar na
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produção artística. A SUESTE não terá custo com aluguel e ensaio, pois possui home

studio cedido por um dos sócios, também não terá encargos bancários pois abrirá conta

em um banco digital e em relação à telefonia e internet, serão utilizados os planos de

dados dos próprios sócios. A Tabela 11 demonstra a evolução dos custos fixos até 2027.

Tabela 11 - Evolução anual de custos fixos

2023 2024 2025 2026 2027

Contabilidade R$ 3.600 R$ 4.032 R$ 4.516 R$ 5.058 R$ 5.665

Site
(Hospedagem) R$ 504 R$ 564 R$ 632 R$ 708 R$ 793

Anúncios em
Redes Sociais R$ 4.800 R$ 5.376 R$ 6.021 R$ 6.744 R$ 7.553

Assessoria de
Imprensa R$ - R$ 3.600 R$ 4.032 R$ 4.516 R$ 5.058

Salários R$ - R$ - R$ 48.000 R$ 53.760 R$ 60.211

Custos Fixos
por ano R$ 8.904 R$ 13.572 R$ 63.201 R$ 70.785 R$ 79.280

Fonte: Elaborado pelo autor

Os custos variáveis que a SUESTE terá são os custos de produção de produtos

físicos, e custos para a produção de shows que serão considerados neste Plano de

Negócios como o dobro do lucro médio, mas podem variar bruscamente dependendo da

especificidade de cada show. Estes custos podem englobar transporte, aluguéis, equipe

técnica, pagamento dos músicos/sócios, hospedagem, alimentação, entre outros custos.

O custo unitário médio para a produção dos produtos físicos da SUESTE é de R$7,00 e

está projetado para ser reajustado em 12% a cada ano, baseado na inflação acumulada

dos últimos 12 meses, segundo o IBGE. A Tabela 12 demonstra a evolução do custo

unitário médio até 2027.
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Tabela 12 - Evolução anual de custos de produção de produtos
2023 2024 2025 2026 2027

Custo unitário médio R$ 7,00 R$ 7,84 R$ 8,78 R$ 9,83 R$ 11,01

Meta de vendas
por show 10 15 20 25 30

Shows por ano 25 50 100 200 200

Custos Produção de
Produtos por Ano R$ 1.750 R$ 5.880 R$ 17.562 R$ 49.172 R$ 66.088

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 13 demonstra a projeção dos custos totais de 2023 até 2027.

Tabela 13 - Evolução anual de custos totais

2023 2024 2025 2026 2027

Custos Fixos R$ 8.904 R$ 13.572 R$ 63.201 R$ 70.785 R$ 79.280

Custos Variáveis R$ 1.750 R$ 5.880 R$ 17.562 R$ 49.172 R$ 66.088

Custos Totais R$ 10.654 R$ 19.452 R$ 80.763 R$ 119.958 R$ 145.367

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5.8 Demonstrativo dos Resultados

A Tabela 14 apresenta os resultados do cenário projetado anteriormente no

primeiro semestre de 2023, primeiro ano de operação deste Plano de Negócios, e a

Tabela 15 apresenta os resultados do segundo semestre de 2023, com objetivo de

demonstrar a sazonalidade do mercado. Para isso, foram considerados os principais

feriados nacionais e férias escolares. Segundo o SEBRAE (2022), para o cálculo de

Lucratividade é realizada a divisão de Lucro Líquido pela Receita Total de cada

período.
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Tabela 14 - Resultados do primeiro semestre de 2023

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Receita Bruta Total R$ 4.620 R$ 2.310 R$ 6.930 R$ 4.620 R$ 4.620 R$ 4.620

Receita Bruta
Shows R$ 4.200 R$ 2.100 R$ 6.300 R$ 4.200 R$ 4.200 R$ 4.200

Receita Bruta
Produtos R$ 300 R$ 150 R$ 450 R$ 300 R$ 300 R$ 300

Receita Bruta
Assinaturas R$ 120 R$ 60 R$ 180 R$ 120 R$ 120 R$ 120

Imposto sobre
receita bruta (6%) R$ (277) R$ (139) R$ (416) R$ (277) R$ (277) R$ (277)

Receita Líquida R$ 4.343 R$ 2.171 R$ 6.514 R$ 4.343 R$ 4.343 R$ 4.343

Custo Produção
Shows R$ (2.800) R$ (1.400) R$ (4.200) R$ (2.800) R$ (2.800) R$ (2.800)

Custo Produção
Produtos R$ (140) R$ (70) R$ (210) R$ (140) R$ (140) R$ (140)

Lucro Bruto R$ 1.403 R$ 701 R$ 2.104 R$ 1.403 R$ 1.403 R$ 1.403

Contador R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300)

Site (Hospedagem) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42)

Anúncios em Redes
Sociais R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400)

Lucro Líquido R$ 661 R$ (41) R$ 1.362 R$ 661 R$ 661 R$ 661

Lucro Acumulado R$ 661 R$ 620 R$ 1.982 R$ 2.643 R$ 3.304 R$ 3.965

Lucratividade 14% -2% 20% 14% 14% 14%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 15 - Resultados do segundo semestre de 2023

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receita Bruta Total R$ 6.870 R$ 4.620 R$ 6.930 R$ 4.620 R$ 4.620 R$ 2.370

Receita Bruta
Shows R$ 6.300 R$ 4.200 R$ 6.300 R$ 4.200 R$ 4.200 R$ 2.100

Receita Bruta
Produtos R$ 450 R$ 300 R$ 450 R$ 300 R$ 300 R$ 150

Receita Bruta
Assinaturas R$ 120 R$ 120 R$ 180 R$ 120 R$ 120 R$ 120

Imposto sobre
receita bruta (6%) R$ (412) R$ (277) R$ (416) R$ (277) R$ (277) R$ (142)

Receita Líquida R$ 6.458 R$ 4.343 R$ 6.514 R$ 4.343 R$ 4.343 R$ 2.228

Custo Produção
Shows R$ (4.200) R$ (2.800) R$ (4.200) R$ (2.800) R$ (2.800) R$ (1.400)

Custo Produção
Produtos R$ (210) R$ (140) R$ (210) R$ (140) R$ (140) R$ (70)

Lucro Bruto R$ 2.048 R$ 1.403 R$ 2.104 R$ 1.403 R$ 1.403 R$ 758

Contador R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300) R$ (300)

Site (Hospedagem) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42) R$ (42)

Anúncios em Redes
Sociais R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400) R$ (400)

Lucro Líquido R$ 1.306 R$ 661 R$ 1.362 R$ 661 R$ 661 R$ 16

Lucro Acumulado R$ 5.271 R$ 5.931 R$ 7.294 R$ 7.954 R$ 8.615 R$ 8.631

Lucratividade 19% 14% 20% 14% 14% 1%

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 16 demonstra o resultado anual de 2023 até 2027, considerando o
cenário projetado anteriormente.
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Tabela 16 - Evolução anual de resultados
2023 2024 2025 2026 2027

Receita Bruta R$ 57.750 R$ 179.250 R$ 546.675 R$ 1.648.298 R$ 2.495.884

Impostos R$ (3.465) R$ (10.755) R$ (73.801) R$ (263.728) R$ (524.136)

Receita Líquida R$ 54.285 R$ 168.495 R$ 472.874 R$ 1.384.570 R$ 1.971.748

Custos Variáveis R$ (36.750) R$ (110.880) R$ (332.562) R$ (994.172) R$
(1.483.588)

Lucro Bruto R$ 17.535 R$ 57.615 R$ 140.312 R$ 390.397 R$ 488.160

Custos Fixos R$ (8.904) R$ (13.572) R$ (63.201) R$ (70.785) R$ (79.280)

Lucro Líquido R$ 8.631 R$ 44.043 R$ 77.111 R$ 319.612 R$ 408.881

Lucratividade 15% 25% 14% 19% 16%

Lucro Líquido Mês R$ 719 R$ 3.670 R$ 6.426 R$ 26.634 R$ 34.073

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.6 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

Além do cenário projetado anteriormente, serão apresentados um cenário

otimista e um cenário pessimista.

3.6.1 Cenário Otimista

O cenário otimista prevê que todas as metas de números de shows e aumento de

lucro pela SUESTE sejam atingidas, bem como a de produtos vendidos por show e

número de assinantes por ano, e que os custos se mantenham. Além disso, será

considerado que os próximos governos propiciem um cenário com maiores

investimentos em cultura, e maior poder de aquisição da sociedade, aumentando as

chances da SUESTE ser contemplada em editais públicos e privados. Outra

consideração será o aumento da receita com streamings e a possibilidade de realizar

ações publicitárias, e até mesmo receber patrocínios. A Tabela 18 apresenta as receitas

anuais do cenário otimista e os resultados dos primeiros cinco anos do plano de negócio.
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Tabela 18 - Evolução anual de resultados no cenário otimista
2023 2024 2025 2026 2027

Shows R$ 52.500 R$ 157.500 R$ 472.500 R$ 1.417.500 R$ 2.126.250

Produtos
Físicos R$ 3.750 R$ 18.000 R$ 64.800 R$ 207.360 R$ 311.040

Assinaturas R$ 1.500 R$ 3.750 R$ 9.375 R$ 23.438 R$ 58.594

Streamings R$ - R$ 500 R$ 2.000 R$ 8.000 R$ 32.000

Publicidade e
Patrocínio R$ - R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 22.500 R$ 33.750

Editais R$ 5.000 R$ 20.000 R$ 24.000 R$ 28.800 R$ 34.560

Receita Bruta
Anual R$ 62.750 R$ 209.750 R$ 587.675 R$ 1.707.598 R$ 2.596.194

Impostos R$ (3.765) R$ (23.492) R$ (79.336) R$ (273.216) R$ (545.201)

Receita
Líquida R$ 58.985 R$ 186.258 R$ 508.339 R$ 1.434.382 R$ 2.050.993

Custos
Variáveis R$ (36.750) R$ (110.880) R$ (332.562) R$ (994.172) R$

(1.483.588)

Lucro Bruto R$ 22.235 R$ 75.378 R$ 175.777 R$ 440.209 R$ 567.405

Custos Fixos R$ (8.904) R$ (13.572) R$ (63.201) R$ (70.785) R$ (79.280)

Lucro Líquido R$ 13.331 R$ 61.806 R$ 112.576 R$ 369.424 R$ 488.126

Lucratividade 21% 29% 19% 22% 19%

Lucro Líquido
Mês R$ 1.111 R$ 5.150 R$ 9.381 R$ 30.785 R$ 40.677

Fonte: Elaborado pelo autor

3.6.2 Cenário Pessimista

O cenário pessimista prevê o não alcance das metas pela SUESTE, o aumento de

custos operacionais, além de desconsiderar todos os aspectos do cenário otimista, como

um governo que investe em cultura.

Foi considerado que o lucro médio por show no primeiro ano será R$500,00, e

que essa meta será reajustada em apenas 20% ao ano, e que a quantidade de shows por

ano aumentará em 50% a cada ano. Também foi considerado que a venda de produtos

por show será de 5 itens no primeiro ano e aumentará em apenas 50% ao ano. Ao invés

de dobrar, o número de assinantes aumentará em 50% a cada ano. Dessa forma, as

receitas brutas anuais serão menores, alterando as alíquotas de impostos. Quanto aos

custos, foi considerado um aumento de 15% nos custos fixos a cada ano, e o custo
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unitário médio de produtos físicos aumentará em 20% a cada ano.

No cenário pessimista não foi considerado investimento em assessoria de

imprensa e contratação de equipe. Sem esses investimentos e contratações, os

indicadores de lucratividade aumentam em relação aos cenários anteriores, porém o

lucro líquido é significativamente menor.

A Tabela 19 apresenta as receitas e resultados anuais do cenário pessimista nos

primeiros cinco anos deste plano de negócio.

Tabela 19 - Evolução anual de resultados no cenário pessimista

2023 2024 2025 2026 2027

Receita Bruta R$ 40.875 R$ 75.263 R$ 140.029 R$ 264.354 R$ 509.052

Impostos R$ (2.453) R$ (4.516) R$ (8.402) R$ (29.608) R$ (68.722)

Receita
Líquida R$ 38.423 R$ 70.747 R$ 131.627 R$ 234.746 R$ 440.330

Custos
Variáveis R$ (25.875) R$ (47.362) R$ (87.379) R$ (163.023) R$ (308.941)

Lucro Bruto R$ 12.548 R$ 23.384 R$ 44.248 R$ 71.723 R$ 131.389

Custos Fixos R$ (8.904) R$ (10.240) R$ (11.776) R$ (13.542) R$ (15.573)

Lucro Líquido R$ 3.644 R$ 13.145 R$ 32.473 R$ 58.182 R$ 115.815

Lucratividade 9% 17% 23% 22% 23%

Lucro Líquido
Mês R$ 304 R$ 1.095 R$ 2.706 R$ 4.848 R$ 9.651

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este plano de negócio, elaborado com o apoio de ferramentas de gestão, servirá

como guia para os sócios da SUESTE, de forma que o empreendimento possa alcançar a

viabilidade econômica e o seu sucesso. Além disso, servirá de material para angariar

possíveis investidores, patrocinadores, contratantes e parceiros. Nele estão descritos os

principais pontos do negócio e seu mercado, sendo necessária a sua atualização de

acordo com as necessidades e imposições do mercado e seus agentes. Também poderá

servir como base e referência para outros artistas, bandas independentes e profissionais

que almejam empreender neste segmento.

Dentre os principais pontos deste plano de negócios, é destacado o plano de

marketing, que visa a construção e fidelização de público, criando assim uma

comunidade que poderá financiar a carreira da banda e permitirá investimentos em

melhorias. Além disso, esse plano visa diminuir o maior número de intermediários

possível no processo, e crescer passo a passo, com a cooperação do público, de forma

estratégica de cidade em cidade.

O plano financeiro apresenta indicadores de que o empreendimento é viável

economicamente em todos os cenários, possibilitando a formalização da banda como

empresa. No cenário pessimista, a SUESTE assumirá papel de complemento de renda

para os sócios, enquanto permanecem em seus trabalhos atuais. No entanto, nos

cenários otimista e realista, em pouco tempo os sócios poderão se dedicar integralmente

à SUESTE, a fim de desempenhar a sua missão de produzir músicas, eventos e ações

que proporcionem arte, cultura, entretenimento, bem-estar, momentos de reflexão e

conexão para a sociedade.

Apesar das projeções financeiras auxiliarem no planejamento de metas e de

estratégias, os resultados aqui apresentados não são previsíveis como de uma empresa

corporativa convencional, visto que o sucesso de uma banda na indústria da música,

principalmente autoral, depende de muitas variáveis subjetivas, como o contexto

histórico, conjunturas políticas e econômicas, as letras das músicas, a sonoridade, a

produção musical, e a estética dos artistas. É possível que a SUESTE "viralize" com

uma música em alguma rede social e se destaque no mercado, como também é possível

que suas músicas não atinjam o grande público.
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Embora os resultados sejam imprevisíveis, existe uma variedade de fatores e

atividades previsíveis que foram mapeadas neste trabalho, como as estratégias de

marketing, os processos operacionais, e os investimentos iniciais. Desta forma, a

SUESTE possui um caminho traçado para a sua formalização e consequente busca pelo

sucesso na indústria musical.

O cenário é esperançoso, o mercado fonográfico mundial está em plena ascensão

e o mercado de espetáculos brasileiro punge graças às medidas de combate à

COVID-19.

Por fim, foi verificada a dificuldade em encontrar na literatura fontes disponíveis

sobre o mercado musical, seus aspectos e desdobramentos, sendo necessário maiores

contribuições com pesquisas e trabalhos acadêmicos nesta área.
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