Guia Prático do Mercado de Música
Rio2C 2022
#RIO2C 2022

O Rio2C se consagrou como a mais completa
plataforma de música da América Latina.
Além dos 6 dias de programação intensa de
Summit, Conferência, Mercado e Festivalia, o
evento esclarece as dinâmicas do setor, debate
tendências, aponta novos caminhos e, sobretudo,
impulsiona carreiras.
O PitchingShow dá voz aos artistas e os coloca no
radar do mercado. Em um espaço exclusivo, eles
ganham o palco para apresentar seus talentos
tendo como plateia profissionais que ocupam
cargos estratégicos no ecossistema musical.

SAIBA COMO SUBIR NESSE PALCO E FAZER UM
DOS SHOWS MAIS IMPORTANTES DA SUA VIDA!

E MAIS:
O Rio2C é um festival de mentes criativas que se reúnem durante 6 dias para vivenciar uma
mistura única de conteúdos, apresentação de ideias, encontro de opiniões, ebulição de conexões
e a concretização de grandes e inovadores negócios
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MUSIC
O Rio2C é o palco de entendimento e
análise de mercado criando uma
oportunidade única de aprender e
compartilhar com especialistas e líderes
da indústria, através de palestras,
keynotes, PitchingShow®, exibições de
conteúdo, workshops, mentoria e
experiências imperdíveis para
criadores e fãs.

O Rio2C vai levantar e aprofundar
importantes questões da indústria como:
a produção e promoção da música;
serviços de streaming; sincronização;
novos formatos de monetização; música e
o conteúdo audiovisual; festivais, tours e a
indústria da música ao vivo; live
streaming; bandas & marcas, como
engajar o consumidor; entre outros.

Período de inscrição
No PitchingShow®
10/03 a 17/03

O QUE É O
PITCHINGSHOW?
Uma oportunidade de artistas e
grupos musicais se
apresentarem por 30 minutos
para os integrantes da Comissão
da Música. Uma audiência
especial, com interesse em
repercutir descobertas musicais
e enorme potencial para gerar
negócios.

UM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA A MÚSICA

O PitchingShow acontece de 27 a 29
de abril de 2022 na Cidade das Artes

COMO FUNCIONA O PITCHINGSHOW?
INSCREVA SEUS PROJETOS
MUSICAIS NO RIO2C
(período de 10/03 a 17/03)

CURADORIA RIO2C ANALISA
E SELECIONA 16 PROJETOS
PARA O PITCHINGSHOW

SELECIONADOS SE APRESENTAM
NO PITCHINGSHOW PARA A
COMISSÃO DA MÚSICA

RIO2C CONVOCA OS SELECIONADOS
E AJUDA A VIABILIZAR A VINDA DE
ARTISTAS DE OUTROS ESTADOS E
OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

O SEU TALENTO FOI APRESENTADO
PARA OS PRINCIPAIS PLAYERS DA
INDÚSTRIA MUSICAL

COMO PARTICIPAR DO PITCHINGSHOW?
INSCRIÇÃO
1. Acesse a seção do PitchingShow
em rio2c.com/mercado-pitchingshow/ e leia o regulamento

2. Clique em

3. Preencha a ficha

4. Após preencher as informações,

“INSCREVA-SE”.

de inscrição.*

clique em: “concordo com as regras e
regulamento” e envie seu projeto.**

SELEÇÃO
Os selecionados devem ter no máximo 7
pessoas na equipe, não incluindo técnicos de
palco e som ***

16 projetos inscritos serão
selecionados pela Curadoria
Rio2C. A inscrição dos projetos
não garante a apresentação dos
mesmos no evento.

Produção do evento envia aos
selecionados:
• Agenda com data e horário
da apresentação
• Link para credencial Creator

* Serão aceitos até 3 projetos
por CPF ou CNPJ
** Ao realizar a inscrição, o
proponente autoriza a
divulgação de suas informações
nos materiais promocionais do
evento
*** Serão disponibilizados pelo
próprio evento

O QUE TODOS OS
SELECIONADOS DEVEM SABER
#NOSSACONTA

#SEMFAKENEWS

AGENDA

Para quem vem de fora do Rio

Projetos com informações incompletas
ou incorretas serão desconsiderados.

A agenda do PitchingShow será enviada aos
titulares dos projetos. As datas e horários
definidos não podem ser alterados.

O evento irá custear até 7
passagens aéreas para
artistas que não moram no
Rio de Janeiro (apenas
trechos em território
nacional).
A seleção contempla ainda 1
diária em hotel (quartos
duplos) para até 7 músicos. A
hospedagem também é
garantida para os
selecionados da América
Latina (consulte o
regulamento no site).

Para quem vem de fora e também para
quem é do Rio

Todos os músicos selecionados terão
ainda transporte de um ponto fixo
estabelecido pelo evento na Barra da
Tijuca até a Cidade das Artes.

#DEIXACOMAGENTE
O Rio2C é responsável pelo
pagamento dos direitos autorais
de execução pública ao ECAD

AUTORIZAÇÕES
É de responsabilidade dos selecionados a
liberação de toda a sua equipe junto ao
Sindicato dos Músicos, SATED e Ministério do
Trabalho. Toda pessoa física ou jurídica deve
possuir a titularidade e / ou termos de licença
de direitos autorais sobre as obras inscritas.

REMUNERAÇÃO
A participação do artista no PitchingShow não
será remunerada a qualquer tempo e título

Além do PitchingShow, o Rio2C oferece
outras oportunidades para a
indústria da música:
Para profissionais da indústria
CONFERÊNCIA Os maiores criadores e profissionais do
mercado apresentam, através de palestras e painéis, suas
perspectivas sobre os avanços da sociedade em sete
temáticas: Arte, Mídia e Entretenimento; Cidades do Futuro
e o Futuro da Sociedade; Novo Consumo e Tendências;
Transformação das Empresas e Empregos; Educação e
Qualificação Profissional; Saúde, Alimentação e Bem- estar e
Energia e Impacto Socioambiental.
MENTORIA Os profissionais do mercado estarão a
disposição para rodadas de mentorias relâmpago sobre
marketing. Planejamento, propriedade intelectual que
poderão ser agendadas durante o evento, cadastre para
receber as informações.
WORKSHOP E MUITO MAIS CONECTE AS REDES DO
RIO2C PARA NÃO PERDER AS NOVAS OPORTUNIDADES.

“O PitchingShow do Rio2C pretende ser uma
grande porta para novos artistas. Na
Comissão da Música temos grandes
profissionais do meio musical com cargos
hoje capazes de mudar a vida de um artista.
Esse é o grande destaque do pilar de música
do Rio2C, porque não há no Brasil um lugar
onde o artista possa fazer um pocket show
em ótimas condições de som e palco para os
profissionais do setor que precisam saber
que ele existe”.
Zé Ricardo
Curador de música do Rio2C

DO PALCO
PARA O MUNDO
O palco do PitchingShow dá
projeção nacional a artistas
talentosos. Conheça alguns deles:

CANTO CEGO
DO PITCHINGSHOW AO ROCK IN RIO

O anúncio da participação da banda no
evento foi feito durante o Jornal Nacional

ROMERO FERRO

ILLY

ALMÉRIO

ALINE PAES

VISIBILIDADE AMPLIADA

NETWORKING E VISIBILIDADE

DO PALCO DA FESTIVALIA
PARA O FESTIVAL MIMO

ARRASOU NO SHOW
E FOI PARA O FIG

Mesmo antes da minha apresentação,
conheci muita gente do mercado.
Parece que todos os produtores de
música estavam ali, a dois passos de
mim. E o legal foi ter acesso a pessoas
do mainstream e da cena
independente também. Após o
pitching tudo ainda melhorou. Na
semana seguinte eu gravei um
especial musical para o jornal Globo,
tive acesso a gravadoras e rádios
importantíssimas. E está rendendo até
hoje”.

“No pitching show do Rio2C, tive
uma plateia formada por
profissionais do rádio e da TV que
foi muito generosa comigo. Curti o
momento e a troca pós show,
quando recebi elogios e dicas
importantes. Além dos encontros
com os colegas artistas, o evento
me rendeu convites para festivais,
contatos com gravadoras e a
oportunidade de participar de um
evento em homenagem a Erasmo
Carlos”.

“Teve uma surpresa muito bonita
logo depois do meu Pitching Show:
fui convidado para cantar na
cerimônia de encerramento do
Rio2C, em um teatro lotado. A
participação rendeu um convite para
fazer o Festival MIMO em Lisboa e
amplificou a minha visibilidade.
Entre outras conquistas, depois do
Rio2C ganhei como artista revelação
no Prêmio da Música Brasileira ”

“O Rio2C é um evento imperdível
para circular e se apresentar. Você
tem a certeza de que profissionais
estratégicos do mercado vão
conhecer o seu trabalho e
possivelmente te contratar. Isso
aconteceu comigo: o pitching show
me rendeu a escalação no Festival
de Inverno de Garanhuns, um dos
mais bacanas do Brasil, e uma
visibilidade incrível”.

CAI SAHRA

GIULIA BE

JOTA PÊ

MARTINS

“Eu conheci o Rio2C quando eu fui
convidado, eu não conhecia antes, vou
admitir, mas depois que eu vi quem ia
falar, quem ia palestrar, o tipo de
artista, o tipo de iniciativa, o propósito
do Rio2C, eu vi como é importante o
fortalecimento da cultura, propagar a
cultura, fortalecer isso da melhor
forma possível, com gente tão
renomada dando palestra e permitindo
que artistas que estão crescendo,
iniciando, de poder mostrar seu
trabalho, porque realmente a gente
necessita muito disso.”

“Eu entrei aqui e falei como eu amo
estar em lugar com pessoas criativas,
que você entra e você já sente a
energia. Eu acho que essa troca de
ideias é a melhor coisa que pode
acontecer. O Rio é uma cidade que
precisa disso, a gente precisa
fomentar essa indústria aqui, no
Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas
no Rio principalmente, que eu acho
que é uma cidade que vibra cultura,
música, arte e entretenimento. Estou
muito feliz em participar do evento.”

“Tudo que a gente tenta como
artista é conseguir novas
possibilidades, então quando
tem um evento focado nisso, em
conseguir pegar o artista e levar
até essas novas possibilidades, é
tudo que a gente precisa, é tudo
que a gente queria. Então é
muito bacana estar aqui por
muitos motivos.”

“Acho o Rio2C incrível, porque
ele reúne diversas linguagens da
arte e enfim traz artistas para
mostrar seu trabalho para
pessoas interessantíssimas, que
movem o circuito da música
nacional. Para um artista que
está começando agora, isso é a
coisa mais importante, mais
incrível que acontece aqui no
Rio de Janeiro. ”

A música
Conecta pessoas
Embala romances
Espanta o tédio
Ajuda a dormir
Faz despertar
Promove celebrações
Alegra a alma
Acolhe diversidades
Movimenta o corpo
Cria memórias

Não importa os desafios que
a tecnologia possa trazer.
Enquanto houver gente,
haverá música

