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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 Mercado de Música dá voz aos artistas e os coloca no 
radar do mercado. Em um espaço exclusivo, para músicos, 
compositores, produtores, agências, empresários, marcas, 
gravadoras e editoras descobrirem novas oportunidades 
de negócios e conhecerem as últimas tendências da 
indústria da música.

De 11 a 16 de abril 
na Cidades das Artes no Rio de Janeiro



MERCADO DE MÚSICA

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, 
rodadas de neógios 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.

Oportunidades:

• PitchingShow®

• Rodadas de Negócios

• Talks

• Mentorias



CRONOGRAMA
Rio2C 2023

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

INSCRIÇÕES PARA 
PITCHINGSHOW

26/01 A 10/02
AVALIAÇÃO

PITCHING E RODADAS
11/2 A 15/02

ENVIO DE AGENDA
10/03

INSCRIÇÕES 
MENTORIAS
15 A 31/03

PITCHINGSHOW
15 E 16/04

RODADAS DE 
NEGÓCIOS
15 E 16/04

VOTAÇÃO POPULAR
17/2 A 02/03

MENTORIAS
12 A 14/04



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.

Comissão da Música composta por Diretores de Festivais e Gravadoras

AS INSCRIÇÕES

SERÃO FEITAS 
VIA SITE RIO2C. 
E SERÃO 
ACEITOS TODO
S OS ESTILOS
MUSICAIS.

A CURADORIA
SELECIONARÁ
6 ARTISTAS 
E/OU GRUPOS PA
RA 
APRESENTAÇÃO 
OFICIAL 
NO PITCHINGSH
OW

A CURADORIA PRÉ 
SELECIONARÁ 
10 ARTISTAS E/OU
GRUPOS
PARA
UMA VOTAÇÃO
POPULAR QUE 
SELECIONARÁ
2 PARA SE 
APRESENTAREM NO 
PITCHINGSHOW

CADA ARTISTA
E/OU GRUPO
MUSICAL 
SELECIONADO 
TERÁ
30 MINUTOS DE
APRESENTAÇÃO.
SENDO 4 POR 
DIA NOS DIAS 15 E 
16 DE ABRL

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



A #NOVIDADE deste ano fica por conta da votação popular.

Dentre os 10 talentos pré-selecionados pela Curadoria Rio2C, o 
público selecionará os 2 que irão se apresentar do PitchingShow.

A votação será no próprio site do Rio2C.

VOTAÇÃO POPULAR



O QUE TODOS OS 
SELECIONADOS PARA O 
PITCHINGSHOW DEVEM SABER
#NOSSACONTA
Para quem vem de fora do Rio 

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).

#SEMFAKENEWS
Projetos com informações incompletas 
ou incorretas serão desconsiderados. 

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.

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

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

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



Espaço de speed-networking no qual a indústria musical e artistas 
selecionados para participar se reúnem para realizar negociações, 
ampliar sua base de contatos, conhecer novos talentos e fazer alianças 
estratégicas de diversos tipos.

RODADAS DE NEGÓCIOS

TODOS OS 

INSCRITOS NO 

PITCHINGSHOW 

ESTARÃO APTOS 

PARA PARTICIPAR

CADA EXECUTIVO 

DARÁ MATCH COM 

ATÉ  04 ARTISTAS 

E/OU GRUPOS, 

CADA REUNIÃO 

TERÁ 15 

MINUTOS E 

ACONTECERÃO 

NOS DIAS 15 

E 16 DE ABRL

REUNIÕES SERÃO 

AGENDADAS COM 

ANTECEDÊNCIA

Executivos: Empresário, Gravadoras, Agregadoras e Editoras.



MENTORIA Os profissionais do 

mercado estarão à disposição para 

rodadas de mentorias de 30 

minutos sobre marketing, 

planejamento, propriedade intelectual e 

mercado e serão pré agendadas via site 

Rio2C.

TALKS Talks com profissionais da 

indústria acontecerão em uma sala 

especial, conversas de quem está no dia 

a dia das produções.

Data: 12 a 14 de abril



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
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