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SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

O cenário musical atual brasileiro cresce cada vez mais e a internet vem 

ajudando os pequenos artistas a conseguirem representatividade mesmo sem 

terem um grande produtor por trás. Os serviços de streaming de música é o 

principal meio de consumo e possui uma enorme parte da fatia do mercado, 

porém esses serviços não costumam ter espaço para artista realmente 

pequenos e que estão no começo da carreira e quem tem interesse em conhecê-

los precisa gastar tempo procurando. 

Esse cenário gerou a ideia de ter um canal onde todo o conteúdo desses 

pequenos artistas fosse produzido e com alta qualidade e estivesse centralizado, 

suprindo a necessidade dos ouvintes de encontrar a nova cena da música 

brasileira em apenas um local, sempre descobrindo conteúdo novo de qualidade, 

e os artistas teriam seu trabalho exposto para um novo público. 

O foco da empresa será nos jovens que consomem música online e 

possuem um gosto musical mais alternativo, e nos artistas locais que estão 

começando a fazer música. Atuaremos no mercado de música online, porém o 

objetivo não é competir com os principais serviços e plataformas atuais, e sim 

utilizá-las a nosso favor, também servindo de porta de entrada para o artista para 

que ele cresça mais rápido, tenha seu devido reconhecimento e passe a ter uma 

conta individual expressiva. 

O objetivo é chegar em um patamar onde os artistas enxerguem a 

empresa como uma oportunidade de crescimento e passe a entrar em contato 

conosco. Pensando pelo lado dos ouvintes, queremos que eles sejam fidelizados 

ao canal por conta da percepção da qualidade do conteúdo musical. 

A receita da empresa virá principalmente do preço que os artistas pagarão 

pela produção dos conteúdos. É estimado um faturamento de R$ 27.200,00 no 

primeiro ano, R$ 50.400,00 no segundo e R$ 82.800,00 no terceiro. 

O payback do negócio se dará quando obtivermos a mesma quantidade 

de receitas e despesas, no planejamento feito isso acontecerá em 2 anos, 

quando a quantidade de receita for R$ 44.020,00. 

Palavras-chave: música, vídeo, artistas, plataforma.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

1.1  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DO SEU FOCO DE ATUAÇÃO 

Eu sou uma pessoa bastante envolvida com música e tenho muitos 

amigos e familiares músicos. Por conta desse interesse e contato com o ramo 

desde a infância, sempre busquei por versões novas de músicas que gosto e 

artistas independentes. Muitas vezes eu não consegui encontrar todos em um 

único local, acabo tendo contato apenas por indicação. Por conta disso surgiu a 

ideia de criar um local que servisse como um palco aberto virtual, onde o 

conteúdo seria postado em forma de vídeo, focando em um tipo específico de 

artistas, onde quem também procura esse estilo de música conseguiria encontrar 

todas no mesmo link e portal. Será uma plataforma digital que servirá como porta 

de entrada para que artistas independentes compartilharem seu trabalho 

musical.  

Muitas pessoas costumam postar vídeos tocando suas versões de 

músicas já famosas no YouTube, por exemplo, porém postando no seu canal 

pessoal provavelmente não conseguirão tanto engajamento ou não alcançarão 

tantas pessoas dentro do seu público. A ideia é servir como um canal entre as 

pessoas que têm interesse em encontrar esse tipo de artista e os novos talentos 

da música que trarão versões exclusivas para o portal. 

A proposta de valor consiste em produzir e disponibilizar música de 

qualidade de diversos novos artistas em um só lugar. O empreendimento acaba 

saindo como um ganha-ganha, a vantagem para o consumidor do canal seria 

encontrar facilmente conteúdos de qualidade e sem perder tempo, já que está 

tudo centralizado em um lugar. Para o artista, o benefício seria ter seu trabalho 

exposto em um local com um público diferente do que já o segue e ter um vídeo 

produzido por um preço abaixo do mercado. 

No início do empreendimento seria mais difícil de rentabilizar, pois em 

serviços online só se consegue atingir um nível grande de sustentabilidade 

financeira depois de ter um público considerável. O que pode ser realizado desde 

o começo são propagandas nas plataformas, entrevistas com os artistas, 

comparecimento em eventos regionais e realização de promoções em parceria 
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com os artistas e blogs de música. Depois de um certo nível de maturidade é 

possível ter um fluxo de receita com patrocínio de marcas de música, sendo 

desde de lojas, marcas de equipamentos musicais, até estúdios. 

As principais atividades chave são prospectar novos artistas e manter a 

atualização constante de novos conteúdos sem perder a qualidade. Para isso é 

necessário auxiliar os artistas com a filmagem e gravação do áudio, buscando 

conservar esse padrão de qualidade. Seria impossível arcar com os custos de 

ter um estúdio próprio, então a ideia é ter parceria com um local (podendo ser 

estúdio ou não) para filmar ou fazer em locais externos e mantendo sempre o 

conteúdo do portal 100% exclusivo. 

 

1.2  PERFIL DOS EMPREENDEDORES 

O empreendedor será o responsável por prospectar os artistas, monitorar 

a produção do conteúdo, realizar parcerias e fazer todo o trabalho de gestão, ele 

só passará a ter colaboradores fixos com o crescimento do negócio. 

Por isso, é preciso que o empreendedor tenha um interesse e 

conhecimento grande no mercado musical, estando sempre atento aos 

segmentos que estão em alta no momento, nos novos meios de consumir música 

e pensado na maneira que os outros tipos de artes podem contribuir para o 

sucesso do conteúdo postado. 

Também deve ser alguém com um perfil bastante relacional, já que terá 

que desenvolver muitas parcerias, prospectar artistas e comparecer a eventos. 

Além de ser esperado que o empreendedor tenha uma trajetória de 

conhecimento musical, é preciso apresentar conhecimentos de gestão e de 

administração de plataformas online. 

Eu acredito que me encaixo nesse perfil, como citado anteriormente, eu 

cresci em um ambiente musical, onde diversos familiares são músicos, sei tocar 

e cantar, já fiz participações em alguns shows e estou sempre muito envolvida 

com a cena musical da minha cidade. Frequentar shows e encontrar novos 

artistas sempre foi uma diversão para mim e esse projeto seria uma maneira de 

ajudá-los a terem o reconhecimento merecido. 
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 Tudo isso contribuiu para que hoje eu já tenha um networking considerável 

para começar o projeto. Frequento estúdios que fariam um bom preço para 

auxiliar com o que for preciso, tenho amigos que cursam produção fonográfica e 

familiares que trabalham com audiovisual. Dessa forma, caso precise de algum 

apoio, posso contar com a mentoria deles. E o mais importante, possuo uma lista 

de pessoas e bandas que seriam grandes apostas para serem os primeiros 

conteúdos criados para o canal, ajudando a formar meu portfólio. 

 Outro aspecto sobre mim é o meu conhecimento técnico sobre gestão, 

além de estar terminando o curso de Processos Gerenciais, já trabalhei na área 

de Projetos da Pacto Consultoria Jr., empresa júnior de negócios da UFF, onde 

eu era responsável por prospectar, negociar, fazer as propostas e coordenar os 

projetos. Na mesma empresa também trabalhei na área da Gestão da Qualidade, 

auxiliando as áreas a traçarem suas estratégias e mapeando processos. 

Atualmente trabalho na MundiPagg, empresa de tecnologia em pagamentos, na 

frente de gestão do time de Business Intelligence. Portanto, minha experiência 

com gestão me torna segura para empreender nesse projeto.  

 

1.3  DESCRIÇÃO LEGAL 

Para o portal estar funcionando é preciso ter um respaldo legal em relação 

ao registro das músicas, inclusive para as que serão covers (versões de músicas 

já existentes), além de um contrato de exclusividade e direito sobre as versões 

que serão postadas no mesmo. Isso garante que o conteúdo não correrá o risco 

de ser retirado do ar e que será exclusivo, garantindo o bom relacionamento com 

o artista. 

O direito autoral é uma forma de propriedade intelectual, as licenças para 

o uso desse direito precisam de contrato e respaldo legal quando 

comercializadas no mundo físico, porém em plataformas online o processo é 

diferente.  

O YouTube, por exemplo, é uma plataforma onde qualquer usuário pode 

enviar conteúdo, por isso eles precisam ter alguma maneira de controlar se os 

materiais neles postados infringem esses pontos de propriedade intelectual. 

Como a ideia principal do empreendimento aqui tratado é postar os conteúdos 
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produzidos nessa plataforma, será detalhado o modelo de monitoramento neste 

documento. 

Quando um vídeo no YouTube é monetizado, pode ser que seja solicitado 

uma documentação adicional que demonstre a forma com que você detém 

direitos de uso comercial de todos os elementos no seu vídeo. Os dados que 

precisam estar nesse documento são: 

• Permissão explícita para uso comercial do conteúdo que pertence 

ao detentor dos direitos; 

• Limitações/condições acerca do uso do conteúdo, especificadas 

pelo detentor dos direitos, se aplicável. A documentação deve ser 

válida em todo o mundo por pelo menos um ano a partir do 

momento da apresentação; 

• O URL do vídeo ou o nome do seu canal, caso você utilize o 

conteúdo em vários vídeos; 

• Assinatura eletrônica com data. 

O YouTube utiliza um sistema chamado Content ID - todos os materiais 

enviados pelos proprietários legais do conteúdo ficam armazenados em um 

banco de dados, o sistema utiliza um programa que verifica todos os vídeos 

postados e checa se algum condiz com os arquivos desse banco. O proprietário 

possui três opções de como agir caso o sistema encontre um vídeo que esteja 

fazendo uso da sua obra, são elas: 

• Bloquear a visualização do vídeo inteiro; 

• Gerar renda – veicular anúncios no vídeo ou compartilhar a receita 

com quem fez o envio; 

• Rastrear as estatísticas de visualização do vídeo. 

Quando isso acontece, o usuário que postou o vídeo recebe uma 

reivindicação do Content ID. O ideal é ter precaução e nunca receber um 

bloqueio, pois além do transtorno causado com o artista que realizou a releitura 

para o portal, geraria também prejuízo por conta dos gastos com a produção do 

conteúdo. 
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O vídeo pode ser reivindicado por um proprietário mesmo se o usuário 

tiver dado crédito, notado vídeos semelhantes, comprado o conteúdo em outras 

plataformas como o iTunes, por exemplo, gravado o conteúdo de outros meios 

de comunicação, declarado que “não houve a intenção de violação de direitos 

autorais” e se abstido de monetizar o vídeo em questão. Normalmente os vídeos 

monetizados são mais fiscalizados pelos algoritmos adotados pelo YouTube, 

mas isso não garante que os não-monetizados não serão encontrados. 

O YouTube não pode conceder o direito de utilizar uma propriedade 

intelectual e nem oferecer contato com o autor. Então, em se tratando de grandes 

artistas, para mitigar o risco de ter o vídeo deletado, seria interessante sempre 

pesquisar por outros covers do mesmo artista ou quem sabe até da mesma 

música para ver se já existe postado no YouTube. Como visto anteriormente, 

isso não garante que o seu conteúdo terá a mesma resposta, uma opção é entrar 

em contato com o canal que já postou para saber qual foi a reação do 

proprietário. Em se tratando de propriedades de artistas menores, é de bom tom 

entrar em contato com os próprios autores para chegar a um acordo. Esse é um 

processo-chave para o sucesso do canal. 

Caso o conteúdo produzido pelo empreendimento seja autoral, é preciso 

garantir que o artista tenha registrado a música. Em alguns casos é possível que 

ele já tenha feito isso por conta própria, porém cabe ao responsável pela parceria 

checar os documentos ou auxiliá-lo nesse processo.  

Segundo à Lei, o autor de uma obra intelectual poderá registrá-la na 

Biblioteca Nacional, na Escola de Música e na Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para o registro de 

músicas especificamente é preciso seguir três passos: 

• Preenchimento em duas vias do formulário de registro autoral 

assinado pelos autores, o mesmo se encontra disponível na 

internet ou no guichê do prestador do serviço; 

• Cópia da partitura da música com todas as páginas numeradas e 

assinadas pelos autores - caso haja letra será necessária uma 

cópia da mesma; 
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• Comprovante de pagamento por música registrada. 

Muitos artistas provavelmente não terão o conhecimento de como passar 

a música para partitura, seria interessante para o negócio que o produtor do 

conteúdo possa auxiliá-lo com isso ou encontrarmos programas online que 

façam a conversão. 

Também será preciso registrar a marca do empreendimento para ter a 

exclusividade. Para isso será necessário realizar uma busca checando se já 

existe alguma marca com o nome desejado, se cadastrar no Guia de 

Recolhimento da União (GRU), pagar a taxa (microempresas têm direto à 

desconto), iniciar o pedido através de um formulário online e acompanhar o seu 

andamento. 

Caso o pedido seja aceito, ainda é necessário pagar uma taxa relativa ao 

primeiro decênio da marca e emissão do certificado, assim ela será válida por 10 

anos, podendo ser renovada pelo proprietário ou não. 

Por último, precisaremos de um modelo de contrato do empreendimento 

com o artista que será exposto no portal. Nele estarão incluídos detalhes 

importantíssimos como a taxa de rentabilidade do conteúdo que cada parte 

receberá, o direito de exclusividade daquele material por parte do portal, o que 

cada uma das partes se comprometeu a realizar para a conclusão do serviço e 

quais foram os prazos estabelecidos. 

 

1.4  ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

Quanto à organização em si e sua estrutura, dependendo do artista 

precisarei de profissionais para auxiliar na produção do conteúdo, não 

necessariamente serão funcionários, eles podem ser pagos como freelancers, 

nesse segmento isso é bastante comum. Caso o empreendimento cresça muito 

posso contratar uma equipe fixa para isso, para a manutenção da marca e 

profissionais que deem suporte na produção de conteúdo fora do estado. 

A seguir um esquema do organograma inicial, onde o empreendedor não 

teria vínculo empregatício com ninguém, mas que são pessoas-chave no 

processo:  
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1 Organograma 

 

 Caso o empreendimento cresça e se expanda para todo o Brasil e tenha 

uma criação de conteúdo mais frequente, o organograma de funcionários 

desejado é o seguinte: 

 

2 Organograma cenário otimista 

 

 

Empreendedor

Produtor 
musical

Auxiliar de 
vídeo

Criador da 
marca

Donos de 
locais para 
gravação

Empreendedor

Gestor de 
arte

Produtor 
musical

Cineasta

Editor de 
vídeo

Gestor de 
conteúdo

Responsável 
pelas 

tendências do 
mercado

Responsável pela 
prospecção de 

artistas

Free-lancers ou 
polos em outros 

estados

Gestor de 
parcerias

Gestor de 
marca
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O que é esperado de cada função e quais são seus processos: 

a) Gestor de arte: garantir que todo o conteúdo está sendo feito de forma 

alinhada, superando as expectativas do artista e do gestor de 

conteúdo. Gerir seus funcionários, contratar freelancers necessários 

para a ajuda em alguns projetos mais complexos e sugerir melhorias 

para a área e empresa.  

a. Produtor musical: manter um relacionamento com o artista para 

entender o seu estilo, gerenciar o uso de instrumentos musicais 

necessários, gravar o áudio e realizar o pós-tratamento do 

mesmo (produção da música);  

b. Cineasta: definir o local de gravação, entender o que combina 

mais com o estilo da música em questão, preparar o cenário e 

figurino se necessário, manutenção dos equipamentos de 

filmagem, realizar a entrevista com o artista e direção de arte. 

c. Editor de vídeo: alinhar o conteúdo com o cineasta, artista e 

produtor musical, entendendo o que se espera do produto final, 

editar o vídeo e postar no portal. 

b) Gestor de parcerias: definir quais tipos de parceria serão interessantes 

para os momentos da empresa, entrar em contato com os possíveis 

parceiros, negociar, finalizar esse processo, realizar e comparecer à 

eventos e sugerir melhorias para a área e empresa. 

c) Gestor de conteúdo: dar a palavra final na definição dos novos artistas, 

gerenciamento da comunicação com os artistas que já passaram pelo 

portal, geris seus funcionários e sugerir melhorias para a área e 

empresa. 

a. Responsável pelas tendências de mercado: estudar o cenário 

musical atual, quais são os gêneros em alta no momento, quais 

são os perfis de artistas que nossos clientes esperam ver no 

portal, previsão de novas plataformas de músicas e 

comportamento do consumidor.   
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b. Responsável pela prospecção de artistas: com base nos dados 

oferecidos pelo responsável pela tendência de mercado, ele 

deve encontrar novos artistas para o portal e criar o primeiro 

contato, gerindo-o até que o contrato seja fechado e comece a 

produção do conteúdo. Aqui, dependendo do cenário, a 

prospecção pode ser ativa ou passiva, cabe a esse funcionário 

entender isso e aplicar a metodologia correta. 

i. Freelancers ou polos em outros estados: caso seja 

identificado a necessidade de produzir artistas em 

estados que a equipe atual não teria capacidade 

produtiva de estar presente, seriam contratados 

freelancers para realizar uma produção de conteúdo 

pontual. Caso a demanda em um estado seja constante, 

abriremos um polo fixo para essa produção. 

d) Gestor de marca: responsável por criar e manter a identidade visual 

da marca, gerir as propagandas de marketing e o alinhamento desses 

pontos com os responsáveis pelo conteúdo. Deve sugerir melhorias 

para a área e empresa. 

As tarefas e atribuições do empreendedor já foram listadas anteriormente. 

 
 

1.5  DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E LAYOUT 

Trata-se de um empreendimento virtual, portanto no início teremos 

apenas a página no Facebook, perfil no Instagram e no Twitter para a divulgação, 

postagem das notícias e materiais, já que atualmente são as maiores redes 

sociais e permitem diversas formas de promover publicações e analisar os dados 

do seu público, além de não precisar de formatação de layout. Os conteúdos 

serão postados no YouTube, por ser a maior e mais rentável ferramenta nesse 

segmento. 

Conforme o negócio for crescendo, será lançado um site onde haveria 

mais possibilidade de conteúdo variado, como venda de produtos dos artistas, 

produção de blog, entre outros. 
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O importante é frisar que a identidade visual e a linguagem usada devem 

ser focadas no público jovem, que são a maioria dos clientes desse 

empreendimento.  
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

2.1  PANORAMA E DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 

O mercado da música tem mudado bastante com as novas tecnologias, 

não se consome mais da mesma maneira que na década passada. As 

plataformas de streaming de música têm ganhado uma fatia enorme do mercado, 

quase não se compra mais álbuns físicos, no lugar de gastar em média 30 reais 

com um único CD, hoje as pessoas podem consumir música ilimitada de forma 

legal por menos que isso. Segundo dados do G1, o streaming de música cresceu 

52% no Brasil em 2016 e já rende o triplo de venda de discos. 

Existe uma discussão se esse valor é justo comparado ao trabalho do 

artista, argumentando que o retorno recebido por essas plataformas é muito 

baixo, mas estudos mostram que na verdade elas chegaram para combater a 

pirataria. Caso as plataformas não existissem, as pessoas estariam baixando 

música de forma ilegal, o que não seria vantagem nem para os artistas, já que 

as pessoas comprariam álbuns apenas dos seus artistas prediletos, e nem para 

os consumidores finais, que estariam se expondo aos riscos dos vírus da 

internet. 

As plataformas além de oferecerem músicas com a qualidade original, um 

grande portfólio e visibilidade para as bandas, ainda dão a oportunidade de 

artistas independentes postarem seus materiais sem custo. Tudo isso possibilita 

o aumento dos mais variados tipos de gênero musical, e é exatamente o que o 

público que consome busca: encontrar artistas que contemplem seu gosto, 

mesmo ele não sendo o mais popular de todos. Isso não era possível na época 

em que o rádio era o principal meio, por exemplo. 

Como estamos falando de uso de novas tecnologias e modelos de 

consumo, a linguagem usada nesse mercado é sempre descontraída e fácil de 

entender, as plataformas procuram ser o mais intuitivas possível. Os principais 

players desse mercado são o Spotify, Apple Music, YouTube e Deezer, todos 

podem ser usados gratuitamente, alguns possuem vantagens caso o usuário 

pague uma mensalidade. 
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Esses nomes são de empresas internacionais e que possuem a 

esmagadora maioria do mercado, porém o Spotify, Apple Music e Deezer são 

focados em bandas e artistas que possuem um selo de gravadora, ou seja, 

artistas mais maduros, já o YouTube é uma plataforma onde qualquer pessoa 

pode postar ou consumir o conteúdo completamente grátis, o que dificulta a 

busca por artistas menores. Por isso a minha ideia é servir como um canal que 

seja um local onde os que têm interesse em encontrar esse tipo de artista 

consiga conhecer novos talentos e versões exclusivas que só existiriam lá, tudo 

em um só lugar. 

Temos como atores do mercado consumidores de todas as idades que 

gostam de procurar por novos artistas na internet, órgãos como o Serviço de 

Registro Autoral, caso precise registrar uma obra e parceiros como blogs e sites 

de música que já possuem um público grande, como por exemplo o Tenho Mais 

Discos Que Amigos. 

 

2.2  BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES 

Nesse segmento, ter uma marca conhecida gera credibilidade e 

confiabilidade para o consumidor, ele vê alguma postagem nova e tem vontade 

de clicar pois leva em consideração o comprometimento da marca com conteúdo 

de qualidade. Porém, não é o tipo de segmento que só será consumido se tiver 

um nome forte no mercado, as pessoas podem buscar por conteúdos específicos 

e acabar encontrando o canal. Portanto, não é uma barreira tão grande não 

apresentar um nome relevante no começo, mas é de suma importância se 

importar com a construção de uma marca e a consolidação dela para se tornar 

uma referência num espaço curto de tempo. 

O investimento para esse tipo de negócio varia muito para quem está 

tomando a frente dele. Por exemplo, alguém que não conhece nenhum artista, 

não tem material para a gravação do áudio e da imagem com certeza terá gastos 

maiores do que quem já possui contato com pessoas que podem ajudar nesses 

pontos. O investimento não é uma barreira. 

A ideia desse negócio não é algo inovador e que nunca foi visto no 

mercado, portanto a concorrência pode aparecer de maneira relativamente fácil, 
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inclusive outros tipos de conteúdo dentro da mesma plataforma de vídeo podem 

acabar se tornando um concorrente. Por isso, nesse mercado o importante é 

mostrar o seu diferencial através do conteúdo de qualidade, buscando tornar os 

consumidores fiéis à marca.  

O que pode servir como garantia de qualidade e exclusividade dos 

conteúdos é o registro das músicas autorais e a licença para gravar músicas que 

são propriedades de outros artistas. Dessa maneira também se torna possível 

monetizar as visualizações. 

Como vantagens de mercado possuo o networking com os produtores 

músicas que cobrariam preços abaixo da média e fato de conhecer possíveis 

artistas iniciais. 

 

2.3  DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Por ser uma plataforma online e voltada para o consumo de música, o 

público principal são pessoas com idade entre 18 e 30 anos que consomem 

música online, frequentam shows e gostam de bandas brasileiras atuais. É o 

perfil de pessoa que consome o serviço de streaming, mas não deixa de 

pesquisar por artistas independentes, ou que gostam de um gênero musical que 

não seja tão “comercializado”, ou seja, não é o que toca na rádio o dia todo. 

Porém, não pensando apenas no consumidor do conteúdo, temos como 

público também os artistas independentes que estão no começo da sua carreira 

e que serão contemplados com uma gravação profissional com garantia de 

público novo para o seu trabalho. 

Buscamos artistas locais que tenham muito talento, porém não teriam 

condições de investir em sua carreira. 

 

2.4  ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO 

Segundo dados do G1, serviços de streaming como Spotify e YouTube 

faturaram 90,8 milhões de dólares em 2016 e o Spotify já conta com mais de 60 

milhões de assinantes pagantes do seu serviço, esse seria considerado o meu 

mercado total. 
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Como mercado potencial analisei o número de seguidores e inscritos que 

os sites que se assemelham com o que seria o meu serviço possuem, o Tenho 

Mais Discos Que Amigos possui mais de 500.000 seguidores, o canal do Sofar 

Sounds possui mais de 300.000 inscritos e mais de 11.000 vídeos publicados. 

A seguir, um gráfico comparando os resultados do mercado total com o 

potencial: 

 

3 Número de usuários por plataformas 

Já a quantidade de vídeos do Sofar Sounds que foram filmados no Brasil 

somam um total de 563, o que significa 5% da parcela mundial. Levarei em 

consideração esse número como meu mercado disponível.  

Tirando os países que dominam o mercado musical, como os Estados 

Unidos e a Inglaterra, poucos apresentam um número tão considerável de 

vídeos, o que mostra o potencial do Brasil, tanto para consumo quanto para 

número de artistas participantes. 
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4 Fatia do Brasil no mercado 

Como dito anteriormente, o canal deles conta com 300.000 inscritos, ou 

seja, os vídeos possuem bastante visualização e mostra que existe um público 

interessado em descobrir novos artistas, esse será meu segmento de entrada. 

Tendo esse estudo como base, pretendo conquistar os primeiros inscritos 

e entrar no mercado criando um canal numa plataforma de vídeo, escolhendo 

alguns artistas para serem os primeiros e focando bastante na construção de 

conteúdo de qualidade musical e visual. Junto a isso, ter a divulgação nas redes 

sociais, onde serão postados detalhes sobre os artistas e assuntos relacionados, 

como talvez playlists criadas por eles ou que a nossa equipe crie com músicas 

relacionadas com o artista em questão, o objetivo é manter sempre o contato 

ativo com o público. 

Um modelo mais restrito de segmentação para o início do projeto seria 

focar em artistas de uma cidade ou estado específicos, ganhando o público que 

os conhece pessoalmente ou se identifica por serem do mesmo local que eles, 

e a quando apresentarmos um público considerável, expandir para outros 

estados. 
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2.5  PESQUISA DE CAMPO PARA VALIDAÇÃO DE PREMISSAS 

Para entender melhor o que o meu público enxerga como problema nesse 

mercado e quais seriam as possíveis soluções, realizei duas pesquisas de 

mercado. A primeira foi para identificar os problemas.  

É importante ressaltar que na altura da primeira entrevista o projeto ainda 

estava na sua fase inicial, onde os únicos detalhes definidos eram a certeza da 

produção de um conteúdo de qualidade com artistas pequenos.  

O objetivo da entrevista era entender os seguintes pontos: 

• As pessoas acham que o conteúdo musical de novos artistas é 

descentralizado? 

• Elas acreditam que artistas pequenos conseguem circular por 

canais de grande público? Os que possuem canal no YouTube ou 

músicas no Spotify, por exemplo, conseguem ter grande 

visibilidade facilmente? 

• Elas têm interesse em encontrar ou produzir conteúdo musical com 

mais facilidade? 

• Elas possuem tempo para ficar navegando pela internet 

procurando esse tipo de conteúdo? 

• Onde elas costumam procurar esse conteúdo?  

As entrevistas foram realizadas em Outubro de 2017 com 12 pessoas na 

faixa etária de 18 a 23 anos. Vale destacar que entre os entrevistados havia uma 

atriz de musical, um estudante de produção fonográfica, uma funcionária da Som 

Livre, o baixista de uma banda regional que lançou seu primeiro álbum esse ano 

e uma pessoa que posta covers na internet. A seguir temos algumas citações da 

entrevista que são interessantes para o projeto: 

“Nessa área, vejo que muitas pessoas ficam famosas por causa de 

contato que elas têm com alguém de nome, quando deveria ser por talento, 

então se o artista tiver um bom agente, ele consegue promover a música para 

que apareça antes de outros artistas.” 

“Sempre estou procurando novos artistas com músicas autorais. Às 

vezes acho por selos musicais e páginas no Facebook que têm esse foco, 

mas o YouTube, pelo menos comigo, começa a relacionar bandas novas que 

não são necessariamente grandes.” 
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“Creio que um grande problema mesmo é a falta de apoio às bandas 

realmente novas. Vejo que quando esse apoio é dado só acontece quando 

elas já têm pelo menos um nome no mercado.” 

“Eu me considero muito apoiadora da cena local, eu gosto muito de 

procurar as pessoas que têm banda na cidade que eu estou e assim vou 

descobrindo outras, ou por eventos. Quando aparece no Facebook ou 

Soundcloud ajuda muito também. Se a banda for pequena, mas não tão 

pequena (que já chegou nas pessoas de outros estados mesmo que só faça 

show local, por exemplo) os vídeos relacionados no YouTube são bem mais 

úteis do que o no Spotify, eu perco bastante tempo procurando por isso no 

YouTube.” 

“Eu tenho um hábito bem frequente de procurar versões diferentes de 

músicas que eu já gosto, principalmente de covers acústicos que fazem 

arranjos novos de músicas que são multi instrumentais originalmente. Eu 

deveria ter mais o costume de procurar por bandas novas, normalmente eu 

encontro por indicação de pessoas que sabem o meu gosto musical. A 

frequência com a qual eu procuro cover é basicamente quando eu “enjoo” da 

música original e me dá vontade de conhecer uma versão nova, e também 

basicamente o tempo inteiro eu procuro por músicas acústicas quando quero 

aprender a tocar ela no violão.” 

“Eu acabo não conhecendo bandas pequenas brasileiras, mas se de 

repente existir um portal ou um local em que possa ter um acesso mais 

simplificado às que possuem o gênero musical que eu gosto, pode ser que 

vire um hábito para mim.” 

“Um problema nesse mercado é que o gosto musical da massa não 

incentiva produções de qualidade, bandas novas boas acabam sendo 

esquecidas pela dificuldade que elas têm em aparecerem na mídia e também 

porque hoje em dia as pessoas da nossa idade estão mais interessadas em 

algo muito genérico.” 

“Já aconteceu comigo de pesquisar algo, encontrar um artista que já 

tem um canal grande para postar covers, mas acaba sendo sempre a mesma 

pessoa e fica repetitivo. Acaba ficando chato porque são só covers, eu queria 

ver algo original delas em algum momento.” 

“Quando eu quero procurar algum artista famoso eu vou em um artista 

que eu gosto no Spotify e olho a lista dos artistas relacionados, na maioria 

das vezes me atende. Ou procuro alguma playlist aleatória no Spotify também 

e acabo achando coisas novas. Outra forma é quando eu vou em festivais e 

tem algum artista que eu não conheço, depois eu vou procurar no Spotify para 

conhecer melhor, mas esse processo demora porque geralmente você olha o 

último álbum lançado, até você escutar tudo e conhecer o artista demora, 

porque mesmo artistas pequenos as vezes já tem 2 ou 3 álbuns.” 

“Eu não acho que o conteúdo de canais grandes seja repetitivo, acho 

que é só realmente saber procurar, tem para todo mundo, eu acho que se as 

pessoas descobrissem essas oportunidades que as plataformas dão e 

entendessem como postar elas fariam mais músicas independentes.” 
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“Eu acho que tem que ter uma visibilidade maior paras bandas 

menores, porque até elas aparecerem nesses relacionados do Spotify por 

exemplo, é muito difícil.” 

“Sobre as bandas brasileiras pequenas, eu geralmente escuto playlists 

feitas por pessoas cujos gostos são parecidos com o meu, ou playlists feitas 

pela própria banda com indicações. Essas playlists eu costumo procurar no 

Spotify.” 

“Procuro bastante artistas novos quando tenho tempo, também acabo 

encontrando muitas vezes a mesma coisa e sentindo que fica muito repetitivo, 

para encontrar algo interessante eu preciso rolar por muitas páginas e na 

maioria das vezes quase não tem visualização ou execução. Em questão de 

banda eu procuro do mesmo jeito, mas não com tanta frequência.” 

“Quando procuro versões na internet sempre aparece uma galera que 

eu já estou familiarizada, mas sempre tento ver outros vídeos com pouca 

visualização (e esses quase sempre me surpreendem mais).” 

As conclusões tiradas das respostas foram que o conteúdo musical não é 

descentralizado, foi unanimidade a procura através do YouTube e Spotify e 

essas plataformas possuem algoritmos para indicar artistas relacionados, então 

é possível encontrar artistas diferentes do que os que são sempre ouvidos pela 

pessoa. Porém, para encontrar artistas novos e pequenos exige um esforço, a 

maioria dos entrevistados acredita que esses artistas não conseguem circular 

facilmente nesses canais, por isso existe o interesse em encontrar ou produzir 

conteúdo musical com mais facilidade. 

Quanto ao tempo gasto para encontrar esse tipo de conteúdo, as 

respostas ficaram divididas, algumas pessoas gostam de passar tempo 

procurando e fazem isso com muita frequência, outras acreditam que não 

encontram tantos artistas novos e pequenos justamente por falta de tempo para 

pesquisar. 

Durante as entrevistas não foi possível identificar tão facilmente um 

problema must-have, a maioria dos entrevistados disseram que consumiriam o 

produto, mas os que deram a entender que é realmente um problema não ser 

tão fácil encontrar artistas novos foram menos da metade.  

Por isso pensei em adicionar pontos no projeto que agregarão mais valor 

ao serviço oferecido. O primeiro é fazer uma breve entrevista com o artista para 

quando for postar o conteúdo musical dele, apresentar por escrito uma matéria 

contando curiosidades, trajeto da carreira e contato para shows, isso seria uma 
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maneira de fazer o consumidor criar um vínculo maior com o artista e assistir o 

vídeo com outros olhos e, para o artista, seria mais uma forma de expor seu 

trabalho. 

Outro ponto será a parceria com eventos e quem sabe realizar um em 

algum ponto em que o projeto já estiver mais consolidado. Existem muitos 

eventos em que a proposta é realizá-lo com parcerias de marcas, onde ocorrem 

diversos tipos de apresentação de artes (música, poesia, exposição de pinturas, 

etc), a minha ideia é ser uma dessas empresas parceiras, indo para conhecer e 

gravar os artistas lá presentes, para esses eu poderia cobrar um preço mais 

simbólico para postar o conteúdo no meu canal que cobriria só o trabalho da 

edição, já que não terei custos com local e produtor musical, além disso também 

divulgaria a marca responsável pelo evento e se necessário as outras parceiras. 

Exemplo: eventos realizados pelo coletivo Trama. É preciso entender na próxima 

entrevista se as pessoas veriam valor nisso. 

Tendo mais esses pontos, a premissa-chave é validar quem é meu 

adotante inicial, tanto para consumidor do portal quanto para artistas. Minha 

opinião para persona dos consumidores são jovens que consomem muita 

música online, tem um gosto mais alternativo e se importam em apoiar a cena 

musical local. Já para os artistas, existe uma linha bastante tênue entre bandas 

ou pessoas que já têm um pequeno público, alguns deles podem enxergar valor 

em ter o vídeo em um portal que está começando porque por mais que não 

alcance um público tão grande, é mais uma forma de divulgação para pessoas 

que não conhecem seu trabalho, outros podem achar que a quantidade de 

público não vai aumentar a visibilidade dele, então ele não veria vantagem em 

postar seu conteúdo em um canal que não o seu próprio, onde seus fãs já estão 

inscritos. A única maneira de resolver isso é conversando e fazendo proposta 

para esses artistas, buscando demonstrar bem qual é a diferenciação oferecida 

pelo meu serviço, e depois realizar um estudo com as respostas obtidas, tentar 

encontrar um padrão para os que negaram participar do projeto para não atacar 

mais esse público. 

Outro assunto importante de entender é o quanto meu público está 

disposto a pagar, qual será a melhor maneira para cobrar. É preciso saber a 

qualidade que os consumidores do conteúdo esperam dos vídeos tanto, em 
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questão de de imagem e som, quanto para local de gravação, assim saberei o 

quanto devo investir em cada um deles. 

Sabendo a qualidade esperada, teremos até quanto vou ter que gastar 

por vídeo e quanto vou ter que cobrar por artista/banda, e a partir disso traçar o 

estágio da carreira que ele deve estar para ter condições de pagar pelo serviço. 

Mas é muito importante lembrar da dificuldade de prospectar bandas que já 

estejam em estágios mais avançados da carreira. 

Foi realizada uma entrevista para entender esses pontos e fechar qual 

será a solução oferecida pelo projeto, no intuito de responder as seguintes 

perguntas: 

• Sou capaz de descrever as características dos adotantes iniciais? 

• Consigo definir os recursos mínimos necessários para resolver o 

problema? 

• Identifiquei um preço que o cliente está disposto a pagar? 

• Posso construir um negócio sustentável com base nesses itens? 

 

As entrevistas foram realizadas em Novembro de 2017 com 11 pessoas 

na faixa etária de 18 a 27 anos e nesse grupo havia uma pessoa formada em 

Cinema, o baixista de uma banda regional que lançou seu primeiro álbum esse 

ano e uma pessoa que posta covers na internet. A seguir temos as perguntas e 

respostas que são interessantes para o projeto: 

Pergunta: Você acha que seria um serviço que mudaria algum 

detalhe na sua rotina de consumo de música ou não faria diferença? 

“Sim, uma vez que eu seguiria essa página ou plataforma e receberia 

as notificações novas. Acho legal conhecer novos sons além do mainstream.” 

“Difícil dizer, uma vez implementado o serviço eu certamente iria dar 

uma conferida, e aí dependeria do meu interesse nela para eu continuar 

acessando.” 

“Eu acho maravilhosa a ideia de juntar tudo no mesmo lugar, mas eu 

não sou muito parâmetro em consumo de música, porém acredito que tem 

tudo para dar certo colocar tudo num canal só, as ideias estão muito bacanas. 

Acho que tem muita coisa que a gente acaba perdendo por não encontrar, 

então se tiver uma seleção bacana seria ótimo para deixar os artistas bons 

aparecerem. Eu acho bem plausível todo o projeto.” 
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“Mudaria com certeza, porque tem músicos que até no SoundCloud é 

difícil encontrar por exemplo, e tendo conteúdo no YouTube facilitaria muito o 

acesso.” 

“Depende do nível de produção dos vídeos, se forem bem 

apresentados, qualidade de som, já está ótimo. E precisa ter uma identidade.” 

“Com certeza mudaria, muitas vezes busco conhecer novas bandas e 

artistas mas fico exatamente sem saber como procurar, já que ou não tem no 

Spotify ou os menos conhecidos ficam "escondidos", as vezes nem aparecem 

na busca quando você pesquisa o nome de uma música.” 

“Claro que faria diferença, porque eu sempre estou em busca de novos 

artistas e de alguma coisa nova. Eu acho que não só para mim, mas para a 

maioria dos jovens de hoje que estão sempre em busca de mudanças e 

inovações.” 

“Acredito que a partir do momento que eu encontrar nesse canal um 

artista ou uma versão que eu goste muito, com certeza entraria nele a cada 

novidade.” 

Pergunta: Você acha que poderiam ter recursos adicionais ou 

algo a retirar? 

“Muitas vezes eu acabo chegando em sons novos por meio de 

músicas relacionadas no YouTube ou Spotify. Talvez fosse uma boa ideia 

você, na hora de soltar os vídeos, postar alguma playlist com artistas e sons 

que possam ser relacionados com o que você está divulgando.” 

“Acho que seria interessante também algumas entrevistas, talvez até 

algo que gerasse uma interação entre os artistas mesmo.” 

“Você pode colocar uma maneira das pessoas contratarem o show 

desses pequenos artistas. Para festas e eventos pessoais. Tudo a preço 

amigável.” 

“Acho que ir nesses eventos menores, da cena local mesmo, é um 

ótimo meio tanto de divulgar quanto de encontrar também esses artistas, não 

consigo pensar em nada agora para acrescentar.” 

“Talvez a única coisa que eu acrescentaria seria entrevistas com os 

artistas, para conhecê-los além da música.” 

Pergunta: O que na sua opinião solucionaria o problema da 

dificuldade de encontrar artistas brasileiros bem pequenos no começo 

da carreira? 

“Divulgação e qualidade dos produtos, seja em forma de vídeo ou 

gravação do áudio.” 

“Alguma plataforma que juntasse e desse voz pra artistas pequenos, 

para que o acesso aumente e seja mais fácil achar esse tipo de artista (que 

muitas vezes tem muito talento e não é reconhecido).” 

“Essa é meio difícil, por que às vezes o próprio artista não tem muito 

conteúdo ou mesmo a possibilidade de fazer um registro do que ele tem. 

Enfim, acho que a sua proposta solucionaria esse problema.” 
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“A ideia de um canal com o propósito de divulgar esses artistas já 

soluciona esse problema, desde que o canal consiga grande visibilidade.” 

“Algo que não tomasse muito tempo das pessoas, seja um site, blog 

ou canal de YouTube mesmo.” 

“Eu acho que a dificuldade é só a dimensão territorial do país, seria 

muito difícil encontrar gente de outros estados, além do Rio você encontraria 

no máximo em São Paulo e talvez Minas. Mas acho que começando disso 

você pode ganhar algum tipo de reconhecimento e aí sim conseguir atrair 

pessoas de outras regiões.” 

Pergunta: Caso o projeto venha a acontecer, você preferiria que 

fosse um vídeo muito bem produzido, com imagens de diversas câmeras 

e áudio pós-produzido ou algo com uma pegada mais ao vivo? Por que? 

“Gosto mais de coisas com algumas câmeras, mas gravadas com o 

áudio e vídeo juntos ao vivo.” 

“Acho que um pouco dos dois, como o Sofar Sounds, por exemplo. 

Pois o futuro está no vídeo e vídeo tem uma aderência muito maior que 

apenas áudio na internet. Fora que as pessoas ligam a qualidade do vídeo a 

qualidade de produção da banda.” 

“Pegada mais ao vivo, certamente. Primeiro porque os custos seriam 

bem menores, e segundo porque, numa apresentação mais crua, é mais fácil 

avaliar a verdadeira qualidade da banda/artista.” 

“Sim, eu acho que deveria ser um vídeo bem produzido, porque isso 

faz toda diferença na hora de parecer profissional e fazer as pessoas levarem 

a sério. Mesmo sendo uma coisa para artista novo, só o fato de ter uma 

seleção e colocando eles num canal só, exige profissionalismo.” 

“Seria muito bom se desse para fazer tudo super bem produzido, até 

para valorização dos artistas, para o som ficar melhor, ter mais dinâmica na 

visualidade, só que isso implica num investimento maior também, e seria meio 

difícil talvez para um artista com pouco recurso. Então acho que uma pegada 

mais ao vivo seria mais rentável, e é algo que traz também uma 

expressividade maior, mais naturalidade e personalidade ao músico, por rolar 

aproximação de quem assiste com a realidade do artista mesmo, mais 

intimidade eu acho. Ao vivo então é minha resposta.” 

“Acho que pode ser tudo tipo acústico, com o artista contanto um 

pouco da sua história no vídeo também (30 segundos) e não precisar ser 

muito produzido, consulta o canal studio62 (se não me engano) é exatamente 

essa pegada.” 

“Acho que essa pegada ao vivo tem ficado massante hoje em dia, 

então pode ser que as pessoas já ignorem o conteúdo de cara apenas pelo 

formato, algo bem produzido interessa mais e prende a atenção de quem 

assiste, acho a parte visual bem importante.” 

“Eu preferiria que tivesse uma pegada mais ao vivo por razões 

pessoais, sempre preferi um som ao vivo do que um som em estúdio. Acho 

que demonstra muito mais a capacidade musical do artista em questão.” 



23 
 

“Eu preferiria algo com a pegada mais ao vivo, com plateia e tudo, algo 

mais cru mesmo. Acredito que transmite mais emoção e não é tão clichê, 

porque não seria como um DVD para assistir em casa.” 

“Então, quando a gente fala de início não necessariamente você 

precisa produzir tanto, você precisa muito mais que o conteúdo que você está 

ouvindo mesmo seja muito bom, assim quem está tocando o projeto precisaria 

de menos dinheiro e muito mais de inteligência para conseguir ser criativo e 

encontrar os artistas realmente bons.” 

Pergunta: Agora quanto ao preço, seria cobrado para o artista R$ 

800,00 por conteúdo produzido quando for uma banda e quando for uma 

pessoa realizando um acústico o preço desce para R$ 400,00. O valor foi 

pensado a partir dos custos e despesas da filmagem, edição e gravação 

profissional do áudio. Você acha o preço alto ou baixo? Por que? (É 

muito importante que você dê o motivo). 

“Eu não tenho ideia de quanto costuma ser cobrado, mas não me 

parece ser caro.” 

“Eu como produtora audiovisual acredito que o valor está bem baixo e 

não cobre os custos de uma produção audiovisual, esse valor é bem mais 

simbólico do que para cobrir os custos real do serviço. Mesmo que os 

profissionais envolvidos cobrassem apenas o preço de custo, sem a mão de 

obra, ainda está baixo. Mas aí depende da pegada dessa plataforma. Talvez 

pensar em um benfeitoria pra pôr a plataforma no ar seria uma boa, além dos 

custos da banda descritos na questão.” 

“Eu não tenho muita noção de preços. Mas eu achei que é aceitável.” 

“O preço pode ser alto para o artista pagar no começo do canal porque 

ele não teria em troca a visibilidade de um grande público, mas só o fato de 

ter um vídeo produzido poderia ser um retorno.”   

“Como disse antes, talvez seja difícil para um artista pequeno investir 

assim em um só conteúdo, por que por exemplo, com uns 800 reais acredito 

que uma banda consiga gravar algumas tracks em estúdio, com masterização 

e tudo mais. Então eu acho o valor meio alto, mas entendo também que a 

produção de um vídeo desses com boa qualidade no geral gere bastante 

custo.” 

“Acho barato pelo ponto de vista comercial, porque custa mais do que 

isso para fazer um vídeo. A não ser que você ache profissionais começando 

carreira e tal. E por ponto de vista do artista eu acho um preço justo.” 

“Bom, entendo os custos da produção e mão de obra para um projeto 

como esse e levando isso em conta considero um valor razoável, porém 

acredito que muitos dos artistas iniciantes e/ou pouco conhecidos talvez não 

tenham como investir essa quantia nessa plataforma.” 

“Isso depende da capacidade monetária de cada artista. Eu acho que 

o cenário independente da região em que a gente vive está crescendo, e 

esses custos estão dentro da realidade do Rio de Janeiro. Então, se tudo der 

certo, eu acho que é um preço justo por essas questões.” 
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“Acho que seria justo demonstrar os custos para o artista, mas achei 

um preço bom, ainda mais se tiver visibilidade para o artista ou banda.” 

“Eu acho um preço justo, só não sei se uma pessoa que está 

começando agora teria essa visão para investir nisso, então talvez 

inicialmente você precisaria fazer alguns de graça e depois começar a cobrar, 

mas acho que são valores aceitáveis.” 

Analisando as respostas é possível ver que praticamente todos admitiram 

que o projeto mudaria sua rotina de consumo musical e os que não deram 

certeza diziam que só depende da qualidade do conteúdo. Como as entrevistas 

foram feitas apenas com pessoas com idade entre 18 e 27 anos que gostam 

muito de consumir música, frequentam shows e gostam de bandas brasileiras 

atuais, pode-se dizer que esse é meu público adotante inicial de consumidores 

do canal. 

Quanto ao meu público de artistas ainda é um pouco nebuloso de analisar, 

algumas pessoas-chave que eu entrei em contato não me responderam. Dessa 

lista de entrevistados tem por volta de 3 pessoas que poderiam ser potenciais 

artistas para o projeto, todos gostaram, porém essa amostra é muito pequena 

para tirar conclusões certeiras. 

Os recursos mínimos necessários para resolver o problema do mercado 

seria um canal de fácil acesso que não tome muito o tempo das pessoas, que 

sempre dá visibilidade para os pequenos artistas no começo da carreira com um 

conteúdo de boa qualidade musical, que consiga passar o talento através do 

vídeo e que as pessoas não precisem procurar muito para encontrar o que 

querem. Além disso, a grande maioria dos entrevistados prefere que seja o 

artista tocando ao vivo no vídeo. 

Fora isso, algumas sugestões que ajudariam a prender a atenção dos 

consumidores finais e a prospectar novos artistas foram válidas, como por 

exemplo realizar entrevistas e colocar no momento de divulgação ou no final do 

vídeo, comparecer a eventos regionais pequenos onde esses artistas costumam 

tocar, fazer playlists com músicas relacionadas ao artista do conteúdo em 

questão (ou pedir para o artista fazer uma com as músicas que o inspiraram) e 

talvez alguma promoção em parceria com o artista, caso ele tenha algum show 

em breve fazer o sorteio de um ingresso para quem compartilhar o vídeo do meu 

canal, por exemplo.  
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Quando ao preço, as pessoas concordam que não está alto, porém existe 

uma preocupação de que os artistas muito pequenos não tenham esse dinheiro, 

ou não enxerguem o valor que o canal vai agregar na carreira dele para fazer 

esse investimento (levando em consideração o começo do canal, enquanto ele 

não estiver com reconhecimento). E temos também o caso de artistas que 

possam preferir gastar esse dinheiro para gravar alguma coisa em estúdio para 

lançar, como um single ou EP com poucas músicas. 

É possível construir um negócio sustentável com base nesses itens, 

principalmente se o canal crescer rapidamente, como estamos falando do mundo 

digital que vem acendendo cada vez mais essa chance realmente existe. 

 

2.6  ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

A empresa mais relevante encontrada e que apresenta bastante 

consolidação no mercado é a Sofar Sounds, citada anteriormente no projeto. 

A Sofar consiste em pequenos eventos com artistas locais ao redor do 

mundo, nesses eventos acontecem pocket shows que são filmados e colocados 

em um só canal do YouTube. Eles possuem diversos gêneros musicais e são 

filmados em vários países.  

O que diferencia o meu projeto do Sofar é o foco em artistas muito 

pequenos, algo mais cru. Na maioria das vezes percebo que os artistas que 

participam do Sofar já têm uma maturidade e carreira, por mais que ainda não 

tenham estourado como sucesso. 

Outros canais que apresentam artistas variados, normalmente os 

responsáveis pelas postagens são um estúdio, ou uma gravadora, o que não 

compete diretamente com o negócio escolhido, já que no primeiro caso as 

pessoas são os clientes do estúdio que estão pagando para participar e no 

segundo são contratos que visam o crescimento exponencial da carreira do 

artista. 

É importante destacar o que não quero ser como um negócio. Não desejo 

ser uma plataforma onde qualquer artista possa enviar seu conteúdo, como por 

exemplo o Soundcloud. Isso tiraria o foco na qualidade e as pessoas perderiam 

a confiança de que todo o conteúdo postado é bom. 
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Espero que os clientes tenham vontade de consumir todo o conteúdo 

postado e consigam perceber a qualidade mesmo não sendo seu gênero 

preferido, assim ele sabe que mesmo que um vídeo em especial não seja do seu 

agrado, ele é de qualidade, assim a pessoa continuará interessada no 

empreendimento e na próxima postagem ira checar mais uma vez para ver se é 

do seu gênero de interesse.  

Outro concorrente encontrado que se aproxima muito mais do projeto é o 

Nossa Toca, canal brasileiro que existe há 3 anos e possui 315 mil inscritos, 

onde são produzidos vídeos de artistas que não são conhecidos nacionalmente 

ou em uma sala de estar ou em um ambiente externo. Eles possuem uma 

identidade visual e mantem um padrão de postagens, o que acaba diferenciando 

mais os nossos projetos é a procura por um som mais alternativo, o Nossa Toca 

posta muitos covers de músicas bastante famosas e em um estilo mais pop, 

porém fora isso é um ótimo canal para utilizar como inspiração e estudo dos 

números. 

 

2.7  DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS FORNECEDORES: 

No futuro desejo ter fornecedores de instrumentos e matérias para a 

filmagem dos conteúdos, isso seria de extrema importância para a qualidade das 

produções. Seriam as marcas de instrumentos ou lojas de música. 

Tirando isso, não serão necessários fornecedores. 
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1  MISSÃO 

Produzir conteúdo musical de qualidade, facilitando o encontro de artistas 

com seu público-alvo. 

 

3.2  VISÃO 

Em 2020, ser estável no mercado de conteúdo digital voltado para a 

música, gerando valor para artistas e consumidores com produções exclusivas, 

virando referência para a cena de músicos iniciantes. 

 

3.3  VALORES 

- Qualidade musical em primeiro lugar; 

- Foco nos novos artistas; 

- Conexão entre artista e público. 

 

3.4  ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT tem como objetivo gerar questões sobre o ambiente 

interno e externo da organização, a partir dessa análise conseguimos definir 

objetivos estratégicos do planejamento. 

Análise do Ambiente Interno: 

- Forças:  

• Prezar pela qualidade do conteúdo produzido; 

• Ter contato com possíveis colaboradores; 

• Conteúdo exclusivo; 

• Variedade de artistas. 
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- Fraquezas: 

• Não possuir pessoas fixas para trabalhar; 

• Não possuir todo o equipamento necessário. 

 

Análise do Ambiente Externo: 

- Oportunidades: 

• Plataformas grátis e monetizadas disponíveis para serem usadas como 

principal meio do negócio; 

• Muitos artistas amadores que gostariam de ser produzidos; 

• Quantidade de pessoas que já possuem o costume de consumir música 

online; 

• Possibilidade de patrocínio de marcas; 

• Muitos eventos regionais onde poderemos encontrar artistas. 

 

- Ameaças: 

• Facilidade da entrada de concorrentes diretos no mercado; 

• Dificuldade em postar alguns conteúdos por conta dos direitos autorais; 

• Regras de monetização sob a reprodução do conteúdo fica por conta da 

plataforma; 

• Artistas não possuírem o dinheiro necessário para pagar pela produção 

do conteúdo. 

 

3.5  OBJETIVOS E METAS 

Decidi utilizar a metodologia de gestão de metas chamada OKR 

(Objectives and Key Results), modelo de gestão aplicado no Google. Ela possui 

ciclos mais curtos e dinâmicos, garantindo que todos da empresa andem na 

mesma direção, sabendo suas prioridades e mantendo um ritmo de trabalho 

constante.  
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Analisando o modelo do meu negócio acredito que essa seja a 

metodologia que mais se encaixa, já que o foco das minhas atividades pode 

mudar bastante durante o primeiro ano, pois estarei me adaptando às respostas 

do público e a velocidade de crescimento da empresa. 

Para aplicar a metodologia, a empresa define seus objetivos gerais, uma 

frase dizendo o que ela deseja alcançar. Deve ser algo fácil de memorizar e 

inspirador, fazendo com que a equipe se sinta motivada e desafiada. 

Tendo essa etapa definida, é o momento de traçar quais serão os KRs 

(resultados-chave) que vão medir se o objetivo está sendo alcançado. Eles 

devem ser quantitativos e mensuráveis, além disso, o aconselhado é não passar 

de 5 para cada objetivo, pois isso tiraria o foco da meta. 

Depois de definir o OKR de nível estratégico, é o momento de descer para 

as áreas de nível tático, onde cada gestor alinha com seu time quais objetivos 

eles podem traçar para que no fim do ciclo tenha ajudado a alcançar o indicador 

da meta geral da empresa. E por último, tendo os OKRs dos times definidos é o 

momento de traçar os individuais, utilizando o mesmo esquema de analisar o 

objetivo da área e entendendo como sua atividade pode fazer com o que o 

indicador ande. 

O diferencial dessa metodologia está na definição conjunta dos objetivos 

e metas da equipe, todos os funcionários participam e conseguem enxergar 

exatamente o que o seu trabalho diário influencia na meta geral da companhia. 

É papel dos gestores garantir que o conjunto de KR individual alcançará o KR do 

time e assim sucessivamente. 

Todos os OKRs devem ser transparentes para a empresa, a ideia é que 

todos possam ver o andamento e entender o que está acontecendo, sendo cada 

vez mais responsáveis pelas metas. 

Cada organização define o ciclo do seu OKR levando em consideração a 

sua maturidade, eu escolhi por um ciclo de 1 ano para os objetivos globais da 

empresa e ciclos mensais para os times (podendo sofrer alterações para 

trimestral caso seja o que faz sentido no momento).  

As métricas não devem ser traçadas sem base, é preciso fazer um estudo 

interno e do mercado para que seja realista, alcançável, desafiadora e tangível, 
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assim as metas e indicadores serão traçados com base nelas. Isso permitirá que 

os gestores acompanhem o andamento da empresa para alcançar a visão. 

Para chegar em um valor realista para a minha visão pensei em um ciclo 

inicial de 1 ano, assim quando for revisado já terei mais base para tomar a 

decisão. Provavelmente no início ainda não teremos tanto contato com os 

parceiros necessários, porém o portal deve começar tendo pelo menos 

conteúdos lançados com um intervalo de 10 dias. Isso ajudará a criar um vínculo 

com o público, mantendo-os interessados. Para conseguirmos isso é preciso ter 

um portfólio de conteúdo antes de realmente colocar o projeto em execução, 

depois de uma estabilização em relação ao processo pretendo passar a ter um 

conteúdo postado por semana. Levando tudo isso em consideração, tracei uma 

meta de ter 44 vídeos com conteúdo exclusivo no ano, a seguir temos a meta 

esperada por mês: 

 

5 Total de conteúdos postados 

Outro ponto a ser levado em consideração é a quantidade de 

visualizações que espero ter nos vídeos, a meta para os primeiros é um pouco 

mais baixa, mas o esperado é que vá aumentando gradativamente, no total no 

ano a soma de todas as visualizações deve chegar em 83.150. Com esse 

número é esperado mais ou menos 5.000 inscritos. 
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6 Visualizações por vídeo 

 

 

7 Visualizações acumuladas 

E o que irá dizer se esse objetivo foi alcançado será ter 44 conteúdos 

exclusivos criados em 2018, gerando 83.150 visualizações. 

Levando isso em consideração, os OKRs estratégicos da empresa são os 

seguintes: 
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Objetivo 1: Ser um canal de referência para a cena de músicos 

iniciantes. 

KR 1: Total de 83.150 visualizações no portal; 

KR 2: Fechar parceria com 2 empresas ou pessoas do segmento 

musical. 

 

Objetivo 2: Produzir conteúdos exclusivos de artistas no começo da 

carreira e facilitar seu encontro com o público-alvo. 

KR 1: Ter 5.000 inscritos no canal; 

KR 2: Ter 44 vídeos produzidos. 

 

3.6  AÇÕES ESTRATÉGICAS 

As ações estratégicas podem ser definidas a partir da análise cruzada dos 

pontos listados na matriz SWOT cominado com meus objetivos e metas (OKRs). 

Ações ofensivas: 

São as que cruzarão suas forças com suas oportunidades, ou seja, é onde 

a empresa tem mais chance de se destacar e fazer um trabalho diferencial no 

mercado. 

• Utilizar minha força interna de prezar pela qualidade do conteúdo 

produzido aproveitando a quantidade de pessoas que já possuem 

o costume de consumir música online; 

Uma ação que posso tomar para garantir que esses pontos se 

toquem é criar uma estratégia de marketing que foque em divulgar 

a mensagem da qualidade do conteúdo e que seja direcionada 

para o público certo, utilizando a linguagem correta, as plataformas 

digitais que eles mais utilizam e o horário de pico. Isso influenciará 

diretamente na quantidade de visualizações e inscritos no canal. 

• Tenho contato com possíveis colaboradores para o canal, tanto 

para produção quanto para serem os primeiros artistas, levando em 

consideração que existem muitos artistas amadores que gostariam 
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de ser produzidos, posso criar uma estratégia de divulgação boca 

a boca, explicando o que é o projeto e pedindo para essas pessoas 

que conheço me indiquem pessoas que tenham interesse em 

participar. Influenciará na quantidade de conteúdo produzido. 

• Os conteúdos serão postados em plataformas grátis e monetizadas 

e serão sempre exclusivos, isso agregará valor ao canal e trará 

lucro para a empresa, já que será o único local em que o 

consumidor pode encontrar as versões, aumentando o número de 

visualizações e inscritos. Além disso, o conteúdo exclusivo também 

pode ser um grande chamativo para as pessoas que já possuem o 

costume de consumir música online. 

• O fato da organização prezar pela qualidade do conteúdo e ter uma 

variedade grande de artistas atrai patrocinadores, hoje em dia 

muitas marcas de música ficam atentas a quem está tendo grande 

visibilidade na internet para patrocinar com instrumentos ou 

investimento para produção, portanto uma ação será coletar essas 

métricas e estar sempre pesquisando quais são as marcas que 

costumam oferecer mais patrocínio, assim saberemos como 

direcionar a prospecção de parceiros. Influenciará na meta de 

parcerias. 

 

Ações de confronto: 

São as que cruzarão suas forças internas com as ameaças do mercado, 

ou seja, como utilizaremos nossos diferenciais para vencer as dificuldades. 

• Esse projeto apresenta uma facilidade muito grande da entrada de 

concorrentes diretos no mercado, portanto devemos focar muito no 

diferencial da qualidade do conteúdo produzido e em ter uma 

variedade grande de artistas. Nossa plataforma será uma das 

maneiras que as pessoas consomem música o objetivo não é fazer 

com que elas não consumam os concorrentes, e sim que elas 

permaneçam acompanhando o nosso. A estratégia será trabalhar 
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duro em manter esse diferencial num patamar de excelência, isso 

influenciará no número de visualizações e inscritos. 

• As plataformas utilizam um modelo rígido de direitos autorais, 

portanto uma ação estratégica é focar em conteúdo exclusivo, 

garantindo que tudo esteja dentro da lei. 

• Uma ameaça é o artista não enxergar o custo-benefício do projeto 

e não querer pagar o valor cobrado pela produção, para evitar que 

isso aconteça no começo, será preciso preparar um discurso 

utilizando como argumento principalmente a qualidade do 

conteúdo produzido, por mais que ainda não tenhamos um público 

grande, já vale a pena por esse preço ter um vídeo de qualidade. 

Conforme o canal for aumentando de tamanho, já começaremos a 

incluir no discurso os dados de quantas pessoas que não são o 

público atual do artista assistirão o vídeo caso ele seja postado no 

nosso canal. 

 

Ações de reforço: 

São as que cruzarão as fraquezas internas com as oportunidades do 

mercado. 

• As minhas duas fraquezas que são não possuir pessoas fixas para 

trabalhar na gravação e edição e não possuir equipamento podem 

ser sanadas com a possibilidade de patrocínio de marcas. Porém, 

provavelmente será difícil conseguir fechar essas parcerias antes 

dos primeiros conteúdos serem postados, portanto a ação 

estratégica é desde o início monitorar as possíveis marcas e o que 

elas levam em consideração para fechar uma parceria, enquanto 

monitoramos nossas métricas e montamos apresentações com 

nossa proposta de valor, assim quando estivermos com uma 

quantidade de dados considerável para apresentar começaremos 

a entrar em contato com as marcas imediatamente. 
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Ações para alto risco: 

São as que cruzarão as fraquezas internas com as ameaças do mercado. 

No meu caso não enxerguei ações que possam ligar os pontos listados na 

SWOT. 

 

3.7  INDICADORES 

Os meus indicadores serão os resultados-chave (KR) de cada área, para 

defini-los destrincharei os OKRs de nível estratégico para o nível tático, 

buscando cruzar com as estratégias traçadas acima. 

As áreas possuem trabalhos diferentes, portanto não faria sentido definir 

o mesmo período de duração do ciclo para todas, por isso os prazos finais estão 

apresentados em cada uma. 

 

Área: Arte – produtor musical, editor de vídeo, cineasta. Prazo do 

ciclo – 1 mês. 

Objetivo 1: Garantir a qualidade e a produção dos conteúdos do negócio. 

KR 1: Criar um processo de controle de qualidade para os conteúdos. 

KR 2: Ter um portfólio de 6 conteúdos prontos. (Indicador definido 

pensando em ter pronto o dobro de conteúdo que será postado no mês.) 

 

Área: Parceria. Prazo do ciclo – 3 meses. 

Objetivo 1: Gerar valor para a marca através de parcerias. 

KR 1: Levantar 15 possíveis parceiros. (Indicador definido pensando na 

baixa conversão de proposta x contrato fechado no começo do negócio.) 

KR 2: Produzir material de apresentação institucional. 

 

Área: Conteúdo – tendências do mercado, prospecção de artistas e 

freelancers. Prazo do ciclo – 1 mês. 
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Objetivo 1: Encontrar artistas que atendam as tendências do mercado e o 

objetivo da empresa. 

KR 1: Construir um portfólio de possíveis freelancers. (Indicador definido 

pensando em aumentar a produtividade da equipe de arte.) 

KR 2: Produzir material de apresentação institucional voltado para a 

prospecção de artistas. 

KR 3: Entrar em contato com 15 artistas. (Indicador definido através do 

cálculo 5 * quantidade de conteúdo que deve ser postado nesse intervalo de 

tempo.) 

KR 4: Produzir um modelo de apresentação de tendência do mercado que 

possa ser atualizado mensalmente. 

 

Área: Marca. Prazo do ciclo – 1 mês. 

Objetivo: Gerar uma boa experiência para o público-alvo. 

KR 1: Criar a identidade visual da marca. 

KR 2: Definição dos melhores horários e dias da semana para as 

postagens. 

KR 3: Responder à todas as interações necessárias nas plataformas 

digitais em no máximo 1 dia (em horário comercial). 

 

Área: Gestão. Prazo do ciclo – 1 mês. 

Objetivo 1: Garantir que o portal entre no ar e funcione como o planejado. 

KR 1: Criar dashboard de acompanhamento das metas disponível para 

toda a empresa. 

KR 2: Conseguir 9 indicações de possíveis artistas. (Indicador definido 

através do cálculo 3 * quantidade de conteúdo que deve ser postado nesse 

intervalo de tempo.) 

KR 3: Criar um processo para o controle dos direitos autorais. 

KR 4: Criar processo de monitoramento das áreas. 
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A metodologia do OKR diz para destrinchar também do nível tático para 

cada pessoa individualmente, porém nessa etapa de plano de negócios ainda 

não é necessário, pois seria preciso levar em consideração o perfil de trabalho 

de cada funcionário, carga horário e outros detalhes que ainda não existem. 

 

3.8  PLANO DE AÇÃO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO  

A metodologia de OKR demanda um acompanhamento de intervalos 

bastante curtos, já que seus prazos não são grandes, portanto os times devem 

ter reuniões semanais (ou quinzenais para os casos de ciclo trimestral) para 

discutir os resultados da semana anterior e definir os planos de ação para a 

próxima. 

Os planos de ação devem ser traçados utilizando a metodologia 5W2H, 

assim será possível, por parte da gestão, comparar a produtividade dos times.  

5W2H é uma sigla vindo das iniciais (em inglês) de uma lista de atividades 

que devem ser respondidas e preenchidas com o máximo de clareza, isso 

diminui a perda de informação e elimina as dúvidas sobre o que deve exatamente 

ser feito, tornando a execução mais efetiva. Os pontos a serem preenchidos são: 

• O que será feito? (What) 

• Por que será feito? (Why) 

• Onde será feito? (Where) 

• Quando será feito/estará pronto? (When) 

• Por quem será feito? (Who) 

• Como será feito? (How) 

• Quanto vai custar? (How much) 

Os gestores devem estar atentos em sempre analisar se o cumprimento 

dos planos de ação está afetando o indicador, assim ele saberá se estão 

definindo os planos corretamente. Também devem sempre pensar a longo 

prazo, em quanto tempo falta para terminar o ciclo do OKR e se os planos de 

ação serão suficientes para que ao final alcancem a meta. 



38 
 

Como exemplo traçarei planos de ação para um dos resultados-chave 

mais importantes do planejamento: ter um portfólio de 6 conteúdos prontos. 

Plano de ação 1: 

O que será feito? Alinhar as expectativas com os artistas indicados pela equipe 

de conteúdo, decidindo a música, os instrumentos necessários e entendendo a 

mensagem que ele deseja passar com o vídeo. 

Por que será feito? Queremos que os conteúdos transmitam a verdadeira 

essência do artista, portanto é indispensável que o local, ambientação e música 

do vídeo estejam alinhados. 

Onde será feito? Pode ser feito virtualmente ou por ligações. 

Quando será feito? Primeiros 3 dias do ciclo. 

Por quem será feito? Cineasta.  

Como será feito? Uma conversa pessoal para entender as motivações do 

artista, conhecer sua história, entender como ele chegou até aqui para depois 

levantar as questões de música e ambiente que ele quer passar. 

Quanto vai custar? Horas de trabalho dos contratados. 

 

Plano de ação 2: 

O que será feito? Definição do local para a gravação. 

Por que será feito? O intuito é sempre gravar em locais externos e diferentes, 

por isso é importante que o local seja definido com antecedência, garantindo que 

não terão imprevistos. 

Onde será feito? Os responsáveis devem pesquisar por locais na internet e de 

preferência irem visitar para deixar agendado e planejado para o dia da 

gravação. 

Quando será feito? Em uma semana depois da conversa com o artista. 

Por quem será feito? Cineasta e produtor musical. 

Como será feito? Depois de uma pesquisa na internet de possíveis locais que 

se alinhem com a experiência que será passada pelo artista, deve-se entrar em 
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contato com os donos do local para agendar a gravação ou se for lugar aberto, 

ir visitar para entender se será possível montar a estrutura necessária para o 

trabalho. 

Quanto vai custar? Horas de trabalho dos contratados e, caso não seja em local 

aberto, aluguel do espaço. 

 

Plano de ação 3: 

O que será feito? Gravação do conteúdo. 

Por que será feito? É o objetivo principal da meta. 

Onde será feito? No local definido no plano de ação 2. 

Quando será feito? Deve ser agendado para o final da segunda semana do 

ciclo ou começo da terceira. 

Por quem será feito? Cineasta e produtor musical. 

Como será feito? O produtor musical deve garantir que o áudio está sendo 

gravado com qualidade, montar a estrutura necessária e auxiliar a performance 

dos artistas. Já o cineasta deve se preocupar com a iluminação e filmagem. 

Quanto vai custar? Aluguel dos equipamentos se necessário, transporte para 

o local e horas de trabalho dos contratados.  

 

Plano de ação 4: 

O que será feito? Edição do conteúdo. 

Por que será feito? Um dos principais diferenciais do portal é a qualidade do 

conteúdo, portanto a etapa da edição deve ser muito relevante, tendo tempo 

suficiente para chegar no melhor resultado possível. 

Onde será feito? Virtualmente. 

Quando será feito? Na terceira e quarta semana do ciclo. 

Por quem será feito? Editor de vídeo e produtor musical. 
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Como será feito? O produtor musical deve editar o áudio se necessário e o 

editor de vídeo deve fazer a versão final do conteúdo, garantindo que o artista 

transpareça sua essência e mantendo a identidade visual da marca. 

Quanto vai custar? Licença dos programas utilizados para edição e horas de 

trabalho dos contratados.  

Esses planos de ação devem ser realizados 6 vezes para garantir que a 

meta do ciclo será concluída, para isso os funcionários devem se planejar, talvez 

aproveitar e filmar mais de um conteúdo por dia. A estratégia ficará como 

responsabilidade deles. 

 

3.9  MODELO DE NEGÓCIOS 

Meu modelo de negócios foi desenhado baseado no Business Model 

Canvas: 

 

8 Canvas 

Para a melhor estruturação do plano de negócios, também terei como 

base o Lean Canvas, metodologia criada com o objetivo de aprimorar o modelo 

anterior: 
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9 Lean Canvas 
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4. MARKETING E VENDAS 

 

4.1  DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/SERVIÇO 

O meu negócio tem o objetivo de criar um canal onde o produto final será 

um conteúdo musical em forma de vídeo. Ele deve necessariamente ser de alta 

qualidade, tanto pelo talento e técnica do artista, quanto pela qualidade na 

gravação do vídeo e do áudio, e performado por algum artista que ainda não 

possui uma carreira tão grande e muitos fãs. O conteúdo poderá ser autoral ou 

uma versão de alguma música que já existe, o importante é entender a demanda 

do público que está consumindo os vídeos. O detalhe que não pode ser 

esquecido é que deve ser exclusivo ao canal, para isso priorizaremos sempre as 

performances ao vivo, assim quem estiver performando uma música autoral 

enxergará problema em não poder postar em seus canais pessoais por ser 

apenas uma versão. 

Falando do canal como um todo, sua identidade visual deve conversar 

diretamente com o público-alvo, todos os detalhes devem ser pensados e 

alinhados à essa identidade, como, por exemplo, a linguagem usada, as artes 

das capas e fotos de perfil e os detalhes que serão iguais na edição de todos os 

vídeos. Também existirão playlists de vídeos no próprio site do YouTube, 

qualificando-os por pontos em comum, poderá ser por estilo musical ou por cover 

e autoral, por exemplo, o intuito é fazer com que as pessoas consigam encontrar 

mais do conteúdo que elas se interessaram e que esteja tudo dentro do canal, 

aumentando nosso número de visualizações. Isso ajudará a formar uma marca 

mais forte e a torná-la mais memorável, além de melhorar a experiência de quem 

está consumindo. 

 

4.2  DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EMPRESA 

Um produto/serviço é caracterizado como inovação quando existe uma 

mudança que seu negócio oferecerá para os consumidores do segmento em que 

ele atua. Essa inovação pode ser caracterizada como de produto ou serviço, de 

paradigma, de processo, de posição ou disruptiva, em todos esses aspectos o 

grau de inovação pode ser medido entre incremental ou radical. 
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Analisando o negócio tratado nesse projeto, temos uma inovação de 

processo, já que existem outros canais que trabalham com a produção de 

conteúdo musical exclusivo, mas que não possuem um discurso para o público 

de que será um local para eles conhecerem novos artistas, e caso já conheçam, 

de ter acesso à uma versão exclusiva de alguma música. Outro detalhe de 

inovação do processo é a maneira de gerenciar todo esse conteúdo, mantendo 

um intervalo curto e previsto entre as postagens, e estando preocupados em 

entender as demandas do mercado, fechar parcerias e pensar em novas 

maneiras de prospectar cada vez mais artistas e profissionais que ofereçam valor 

para a produção do vídeo. Acredito que um dos principais erros dos outros canais 

que possuem vídeos na mesma linha que o meu projeto propõe é que eles não 

se preocupam em ter todo esse estudo e análise contínuos para traçar 

estratégias em períodos de ciclos pequenos. 

Quanto ao grau da inovação, estamos tratando de algo bastante 

incremental, esses pontos não trarão uma mudança radical percebida pelo 

público-alvo, mas a fidelização deles ao canal e a sua interação mostrarão que 

a mudança nos processos executados internamente está transmitindo alguma 

diferenciação em relação aos concorrentes. 

 

4.3  A TECNOLOGIA E O CICLO DE VIDA 

Meu projeto não apresenta algum produto tecnológico, porém tudo será 

postado em plataformas online que não foram criadas pela empresa. Esse 

detalhe deve ser sempre um assunto atual nas discussões de melhoria e 

manutenção do serviço, já que precisamos acompanhar as atualizações que 

ocorrerem nas plataformas, garantir que estamos utilizando a que mais atrai o 

público e tem uma boa rentabilidade para o negócio. 

Além disso, também é preciso garantir a manutenção dos materiais 

utilizados para a gravação do audiovisual, buscando sempre os atuais e de alta 

qualidade. 
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4.4  PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU FORMAS DE EVITAR IMITAÇÕES 

Esse negócio não é algo que seja possível proteger da imitação, qualquer 

pessoa pode ser concorrente direta e copiar o modelo de trabalho adotado pelo 

canal, portanto o único detalhe que pode ser protegido legalmente em relação à 

marca é o nome, já que queremos ter uma marca lembrada pelos consumidores. 

Uma das premissas da empresa é ter conteúdo exclusivo, para isso a 

equipe deve estar sempre muito atenta às duas possibilidades de garantir que o 

conteúdo não será copiado ou removido do canal.  

O primeiro caso é o conteúdo autoral, as chances de serem retirados do 

ar são mínimas, porém o principal risco são os artistas postarem a versão em 

outros canais. Então, as duas ações a serem tomadas para esse caso são: 

garantir que a música está registrada e ter um contrato com os artistas que 

participarão do canal, onde eles concordem que a versão performada para a 

nossa empresa só poderá ser postada diretamente na nossa plataforma. Para 

que essa cláusula não seja vista de forma negativa, devemos ter também no 

contrato a porcentagem que será paga ao artista caso o conteúdo gere renda. 

O outro caso são os covers, ou seja, as performances e versões de 

músicas que já existem e são propriedades de outros artistas. Cabe totalmente 

à equipe analisar se a música que queremos produzir precisa de autorização do 

autor, ou quais são as premissas decididas por eles para que os covers possam 

ser postados em canais que monetizam os vídeos. O nosso maior risco é que os 

conteúdos sejam tirados do ar por conta de ferimento aos diretos autorais, 

portanto essa etapa nunca deve ser negligenciada pela empresa. 

 

4.5  EVOLUÇÃO PREVISTA DO PRODUTO 

O esperado com o crescimento do canal é que os artistas comecem a 

entrar em contato conosco e assim poderemos diminuir nossa prospecção ativa 

e quem sabe conseguir alguns artistas que já estão ficando conhecidos na cena 

musical local que agregarão muito valor ao negócio. Além disso, ter a marca 

reconhecida nos trará contatos com outros possíveis parceiros, aumentando 

nosso networking e poder de barganha. 
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Porém, em se tratando de mudanças que podem ser realizadas 

internamente conforme o canal tenha se estabilizado e que não dependam tanto 

do mercado externo, temos a intenção de começar a produzir eventos. O objetivo 

desses eventos seria de ter algumas apresentações musicais de sets curtos que 

seriam filmados e alguns seriam postados no canal, além disso convidar outras 

marcas locais para que haja bastante arte para ser consumida, como artistas 

vendendo suas obras, comidas caseiras e etc. Isso ajudaria a trazer visibilidade 

para a marca e a conseguir novos consumidores, seria muito interessante antes 

de começarem as apresentações ter um espaço de palco aberto para o público 

possa se apresentar, assim teríamos mais contato com possíveis artistas. 

Quando o canal e a marca já estiverem sendo reconhecidas no mercado 

e com um número grande de visualizações e inscritos, o preço por conteúdo 

poderá aumentar. O preço traçado é apenas para o começo do projeto, onde 

ainda não é possível oferecer ao artista a garantia de público, por isso está bem 

abaixo do mercado. O intuito é continuar com um preço acessível aos artistas 

iniciantes, mas que eles passem a ver valor no investimento feito ao contratar o 

canal, o aumento será apenas para suportar o investimento necessário para a 

empresa crescer cada vez mais, partindo para a produção de conteúdo em 

outros estados e esse é o último ponto tratado na evolução do negócio. 

No futuro quero que o canal seja referência de música nova brasileira e 

para isso será preciso produzir fora do Rio de Janeiro, o que teria um custo maior 

e uma demanda de planejamento bem mais complexa. Para executar essa 

estratégia de expansão precisaremos de parcerias com produtores locais, por 

exemplo, patrocínio de marcas para ajudar nos custos da viagem caso 

necessário e caixa disponível para investimento. 

 

4.6  COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS / CONCORRENTES 

Atualmente, a maior marca que também produz conteúdo musical de 

diferentes artistas que ainda não possuem uma carreira tão relevante é a Sofar 

Sounds. Seu canal conta com vídeos dos eventos realizados por eles através do 

mundo onde os artistas apresentam versões das suas músicas. Porém como dito 

anteriormente, essa empresa possui uma proposta de valor diferente da minha, 
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onde o conteúdo é sempre a partir de um evento e o segmento não é restrito, o 

objetivo é se espalhar pelo mundo. Portanto, o meu público pode consumir 

também o Sofar Sounds sem prejudicar minha atuação no mercado. 

Outros canais do YouTube que poderão ser considerados concorrentes 

com mais características iguais são a Videoteca Bodyspace e o Nossa Toca. A 

Videoteca possuí 6.800 inscritos e 201 conteúdos postados, o foco deles é em 

pequenos artistas performando versões ao vivo e exclusivas, cada um em um 

local diferente. O que nos diferencia também é a segmentação não ser focada 

apenas em artistas brasileiros. 

Já o Nossa Toca é um canal que recebe artistas para criarem experiências 

musicais em forma de vídeo, ele existe desde 2013, possuí 316 mil inscritos e 

um total de 23 milhões de visualizações em todo o canal. Um ponto interessante 

sobre eles é que para participar é preciso enviar um e-mail com uma música 

cover ou autoral através de um vídeo bem simples, acústico e sem produção, é 

por esse canal que eles selecionam quem será produzido. Eles também 

possuem uma localização fixa onde recebem os artistas e há pouco tempo 

começaram uma série com vídeos em locações externas. O que nos diferencia 

é que eles postam vários vídeos do mesmo artista e o foco deles em conteúdo 

mais voltado para a música pop, já o meu projeto busca artistas com um gênero 

musical mais alternativo, o que diminui a quantidade de público que conseguirei 

alcançar, por isso não vou utilizar os números do Nossa Toca para projetar meu 

crescimento, mas sem dúvidas é um canal de referência nesse ramo. 

Essas são marcas que servirão de inspiração e estudo para a construção 

do meu conteúdo, entendendo o que funcionou melhor e o que não teve tanta 

resposta do público. 

Quanto aos possíveis produtos ou serviços substitutos, atualmente é difícil 

definir algo já que essa é uma área em que as inovações ou são graduais e 

fáceis de acompanhar, ou é algo disruptivo em que o negócio terá que se adaptar 

rapidamente no momento em que acontecer. 
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4.7  DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTRADA NO MERCADO 

Todo o negócio está pautado em consumo online e, nesse meio, a 

estratégia precisa ser muito bem definida antes de entrar no ar. A internet é um 

ambiente em que as postagens ficam ultrapassadas muito rápido e o público já 

espera que os canais apresentem novos conteúdos em um intervalo de tempo 

curto. 

As metas traçadas para o ano foram bastante audaciosas e para que 

consigamos alcançá-las precisamos fidelizar um público desde o princípio. Para 

isso, a primeira estratégia definida é começar o canal postando conteúdo novo 

de 10 em 10 dias, esse intervalo não pode ser menor pois como será o começo 

do canal, precisamos de mais tempo para divulgar cada vídeo, tentando 

aumentar o número de visualizações, já que no começo ainda não teremos 

inscritos. 

Porém, no início o nosso processo de produção ainda não estará rodando 

tão rapidamente, pois precisaremos de tempo e experiência para checar o que 

pode ser melhorado, os riscos corridos e o que planejamos errado. Portanto, 

combinando os dois pontos, o que deve ser feito é um portfólio de vídeos antes 

do canal entrar no ar, isso nos trará a segurança de que podemos demorar mais 

de 10 dias para produzir um novo conteúdo priorizando a qualidade do mesmo, 

e não o prazo de postagem. 

A segunda estratégia será postar no primeiro mês um cover de uma 

música que esteja em alta no momento, pois normalmente esses vídeos 

conseguem muita visualização. A equipe deve encontrar algum artista que esteja 

disposto e pesquisar se já existe algum cover da mesma música que tenha 

viralizado, caso não tenha, essa seria uma boa música para apostar. Também é 

interessante analisar qual estilo de cover gera mais visualização, se são os 

idênticos à música original, versões acústicas ou versões mudando o estilo 

musical.  

Esse cover precisa ser bastante divulgado já que as chances de termos 

muitas visualizações são grandes, e isso é uma oportunidade de conseguir mais 

destaque nas plataformas e começar a criar um público fixo para a mesma. 
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4.8  FORMAÇÃO DE PREÇO 

O objetivo do negócio é oferecer música de qualidade de forma gratuita, 

portanto a principal maneira de gerar lucro é cobrando por vídeo produzido. Para 

precificar cada tipo de conteúdo foi feito um estudo de mercado, buscando 

preços de estúdios em diferentes bairros e cidades do estado e quanto 

profissionais de audiovisual cobram para gravar e editar esse tipo de vídeo.  

O principal para fechar o valor foi pensar no poder aquisitivo do artista que 

desejo ter no canal e qual é o poder de barganha que terei no começo para que 

ele sinta que o preço é justo pelo preço oferecido em troca. 

 

4.9  DISTRIBUIÇÃO 

A postagem do conteúdo será feita no YouTube, plataforma de vídeos 

gratuita, e também teremos uma página no Facebook e perfil no Instagram e 

Twitter para postar as atualizações, divulgações e outros conteúdos sobre os 

artistas.  

Essas redes sociais possuem maneiras de patrocinar os conteúdos 

postados, tentando segmentar o público que irá receber a propaganda. Porém, 

mesmo sem o impulsionamento nas postagens, o fato de serem plataformas 

online já segmenta o público de maneira mais abrangente, dependendo da 

linguagem utilizada essa segmentação cresce. Por isso definimos anteriormente 

que o foco são os jovens que já possuem o costume de consumir música online 

e artistas brasileiros. 

As plataformas também facilitam o armazenamento do conteúdo e a 

análise das estatísticas dos acessos nos sites. O próprio Facebook possuí uma 

ferramenta gratuita com cursos online com foco no aprimoramento das 

propagandas que podem ser feitas na plataforma, ela se chama Facebook 

Blueprint e será utilizada como estudo no momento de definir as postagens. 
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4.10 PROMOÇÃO 

Como dito anteriormente, a promoção será realizada pelo Facebook, 

Instagram e Twitter. Procuraremos sempre atualizar sobre os novos conteúdos, 

postar novamente sobre o mesmo com alguma informação nova como pontos 

interessante sobre o artista ou a playlist feita por ele e, por último, uma instigando 

as pessoas a descobrirem qual será o próximo conteúdo postado ou um teaser 

do mesmo e enquanto isso convidando para assistir os já existentes no canal. 

Também postaremos ao final de cada vídeo uma vinheta que indica para 

o consumidor continuar assistindo o que foi postado anteriormente ou outro que 

tenha um estilo musical parecido, assim esperamos aumentar o número de 

visualizações do canal e de inscritos. 

A promoção será paga e começará a atuar em um curto período de tempo 

depois da postagem, como no dia seguinte por exemplo, quando o engajamento 

estiver diminuindo. As postagens nas outras redes sociais não serão pagas mas 

seguirão a mesma estratégia, porém com uma linguagem mais semelhante as 

usadas em cada uma. 

Essas estratégias serão analisadas, estudadas e validadas durante a 

execução, caso não estejam dando o retorno esperado será feito um reajuste. O 

próprio Facebook possuí uma ferramenta de análise para quem é administrador 

de páginas, há alguns anos atrás eu administrava uma página com 12 mil 

curtidas, então já tenho alguma experiência no gerenciamento através dessa 

ferramenta. 

O Facebook também disponibiliza uma ferramenta chamada Facebook 

Audience Insights, ela foi desenvolvida para auxiliar no conhecimento sobre o 

seu segmento de clientes, incluindo informações agregadas sobre geografia, 

demografia, comportamento de compra, entre outros. O objetivo é que com 

consultas simples você consiga obter dados que auxiliarão no momento de 

definir seu foco no impulsionamento e ver os dados expostos quando você 

procura pelo nome da sua marca. Tudo isso tornará as promoções cada vez mais 

eficazes. 

Além desses pontos específicos, outras estratégias de divulgação já 

foram trabalhadas anteriormente no decorrer do trabalho. 
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4.11 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

Os dois objetivos principais da empresa em relação aos clientes são: 

garantir música de qualidade e novos artistas de forma gratuita para o público 

que está consumindo o produto final, e para os artistas queremos garantir a 

gravação profissional e que eles serão expostos para um público novo. 

Para conseguir esses clientes teremos as estratégias de entrada de 

mercado ditas anteriormente alinhados com um trabalho gerencial de qualidade 

para que sempre tenhamos artistas disponíveis. 

Para manter esse público diminuiremos o intervalo de tempo entre as 

postagens (o objetivo é passar para 1 conteúdo por semana), esse crescimento 

fará com que os artistas comecem a nos procurar por conta própria. Outra 

maneira de conseguir a continuidade de artistas disponíveis será a indicação por 

alguém que já tem conteúdo no canal, por isso é muito importante ter um 

relacionamento muito bom com os antigos clientes. Caso a indicação não seja 

suficiente, será aberto um e-mail onde as pessoas podem enviar vídeos 

amadores de si mesmas tocando, como é feito no canal Nossa Toca. 

Para aumentar a quantidade de clientes, com o tempo procuraremos 

parcerias com empresas patrocinadoras ou artistas no começo de carreira, mas 

que já tenham um público fiel, isso aumentará muito o número de visualizações 

e consequentemente o número de pessoas conhecendo o canal. 
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5. PLANO FINANCEIRO 

 

5.1  INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

O projeto consiste em uma plataforma online, portanto não precisaremos 

de investimento em aluguel de salas, ou reforma de escritório. O objetivo inicial 

é contratar pontualmente as pessoas que auxiliarão na produção do conteúdo e 

isso pode ser um trabalho home-office. 

Através de pesquisas para projeção de custos levantei que um 

profissional de cinema no começo de carreira cobra em média R$ 1.500,00 por 

vídeo para gravação e edição. A captação do áudio do conteúdo musical precisa 

ser feita e cobrada por fora, pois demanda o uso de materiais especiais e muitas 

vezes os profissionais de cinema não tem a expertise necessária, pessoas com 

muita experiência no mercado e que contratariam ajudantes para realizar a 

captação chegam a cobrar até R$ 5.000,00 por vídeo. Pensando no longo prazo, 

o gasto com esse profissional seria muito alto, o que acarretaria no alto custo do 

vídeo como um todo também. 

Eu tenho uma breve experiência com edição de vídeos e, fotografia é algo 

que eu gosto muito e já estudei um pouco por conta própria, eu tenho vontade 

de desenvolver habilidades com audiovisual e essa seria uma oportunidade. 

Pesquisei equipamentos e cursos de edição, a ideia de me especializar nisso 

seria também uma forma de diminuir os custos do projeto. 

Uma câmera referência para gravação de vídeos com todo o material 

extra necessário (tripé, cartão de memória, lente e bolsa) custa R$ 3.000,00 e o 

curso de edição custa R$ 159,90. 

Para a criação da identidade visual pretendo contratar um projeto de 

consultoria de Empresa Júnior, eu participei do Movimento Empresa Júnior e 

confio no trabalho realizado por eles, um projeto desse porte pode chegar a 

custar até R$ 2.000,00. 

No total terei um investimento pré-operacional de R$ 5.159,00. 
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10 Investimentos iniciais do empreendimento 

Não será necessário um empréstimo no banco, esse valor será pago por 

mim. 

 

5.2  PROJEÇÃO DE RECEITAS 

O YouTube, plataforma em que o conteúdo do projeto será postado, 

possui uma forma de gerar receita a partir dos anúncios veiculados, porém essa 

monetização depende de muitos aspectos e para gerar um valor relevante o 

canal já deve estar com uma quantidade de visualizações e inscritos bastante 

alta. Os pontos levados em consideração para saber se o vídeo é passível para 

monetização são os seguintes: 

• Seu conteúdo deve ser adequado para anunciantes, ou seja, não 

poderá conter incitação ao ódio, assuntos polêmicos, drogas ou 

substâncias perigosas, linguagem imprópria, comportamento 

perigoso, conteúdo com conotação sexual e violência; 

• Você deve ter criado o conteúdo ou ter permissão para usá-lo 

comercialmente; 

• Para conseguir gerar receita com elementos visuais e/ou de áudio 

criados por outra pessoa é preciso apresentar permissão por 

escrito explicita concedendo os direitos de uso comercial sobre o 

conteúdo a qualquer momento, emitida pelo detentor dos direitos. 

• Estar dentro dos termos de serviço do YouTube e do programa de 

parcerias com o GoogleAd; 

• Ter no mínimo 10.000 visualizações no total do canal. 
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Além desses pontos, o valor por visualização varia dependendo do 

conteúdo do anúncio, do país em que você está e da oferta e demanda pelos 

anúncios pagos do YouTube, portanto não existe um valor exato para calcular a 

receita, mas podemos fazer uma estimativa. Pesquisas apontam que o valor 

pago a cada 1.000 visualizações é de 0,6 centavos de dólar e o pagamento só é 

feito de 100 em 100 dólares, ou seja, seu canal vai receber a cada vez que ele 

acumular 166.667 visualizações. Portanto, como meu objetivo é ter 83.150 

visualizações em um ano eu não vou receber nada pelo sistema de anúncios do 

YouTube nesse período de tempo. 

 O valor percebido pelo artista ao fazer parte desse projeto pode servir de 

argumento para que ele pague pelo vídeo, já que o canal vai produzi-lo, 

apresenta-lo para um público novo e maior e, além disso, também existe o fator 

de que gravar por conta própria tem todo o trabalho do planejamento e acaba 

saindo mais caro, justamente porque o artista não tem as parcerias com os 

profissionais do ramo. 

 Para gerar receita cobrarei R$ 800,00 por conteúdo produzido quando o 

artista for uma banda e quando for uma pessoa realizando um acústico o preço 

desce para R$ 400,00. O valor foi pensando a partir dos custos e despesas 

destrinchados no tópico a seguir. 

 Para ter um negócio sustentável, pensando também no nível de 

dificuldade de prospecção de artistas, o esperado é o seguinte: 

• Mês 1 ao mês 4: 2 bandas e 1 artista individual; 

• A partir do mês 5: 2 bandas e 2 artistas individuais; 

Para a previsão financeira ficou estipulado nessa visão mais realista, 

porém o foco da estratégia é sempre produzir mais bandas, pois é o que gera 

mais lucro. A dificuldade de produzir só bandas é que por ser mais caro, 

provavelmente será mais difícil de fechar a negociação, e também é mais 

trabalhoso de gravar por conta da complexidade de microfonar todos os 

instrumentos e de conseguir data em que todos os integrantes estejam 

disponíveis. 

Para o cálculo da projeção dos próximos dois anos da empresa não é 

possível ser tão assertivo e ele deve ser revisto quando o projeto entrar em 
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produção. Esperando um crescimento da marca e do valor que será possível 

propor aos clientes teremos as seguintes projeções: 

• Ano 2: 3 bandas e 2 artistas individuais (ao mês); 

• Ano 3: 3 bandas e 3 artistas individuais (ao mês). 

O preço também será diferente para esses anos, no Ano 2 teremos a 

banda custando R$ 1.000,00 e artista individual R$ 600,00, no Ano 3 banda por 

R$ 1.500,00 e artista individual por R$ 800,00. Esses valores foram pensados 

pelo aumento de visualizações no canal, o que valoriza o serviço, o uso de 

estúdios e produtores musicais mais caros e a inflação. 

 

5.3  PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS 

O único custo fixo que terei além do pró-labore é o pagamento da 

pessoa/estúdio que vai produzir a etapa do áudio do conteúdo, esse preço varia 

muito dependendo do local escolhido. Eu frequento um estúdio em Miguel 

Pereira, região serrana do Rio, que cobra R$ 250,00 por música para fazer esse 

serviço, em Jacarepaguá o preço é R$500,00, no Centro do Rio o valor é 

R$1.200,00.  

Levando em consideração esses preços e a quantidade de artistas que 

eu conseguiria prospectar em cada cidade, a minha estratégia será: 

• Mês 1: 3 vídeos de R$ 250,00; 

• Mês 2: 2 vídeos de R$ 250,00 e 1 de R$ 500,00; 

• Meses 3 e 4: 2 vídeos de R$ 500,00 e 1 de R$ 250,00; 

• A partir do mês 5: 3 vídeos de R$ 500,00 e 1 de R$ 250,00. 

Talvez seja possível ter uma parceria com o estúdio e abaixar o preço, 

porém isso só será negociado durante a realização do projeto. 

 

11 Projeção de custos 
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Na projeção dos próximos anos teremos no Ano 2 todos gravados no 

estudo de R$ 500,00 e no Ano 3 serão ao mês 5 no estúdio de R$ 500,00 e 1 no 

estúdio de R$ 1.200,00. 

Vale ressaltar que essas projeções estão levando em consideração um 

crescimento de prospecção de artistas apenas no âmbito estadual, o público de 

outros locais que pretendo atingir são apenas os clientes que consomem o 

serviço, claro que pode haver alguma exceção e ter algum conteúdo gravado em 

outro estado, mas só deve ocorrer caso os produtores já estejam no local e 

aproveitem a oportunidade ou através de parcerias.  

Caso o projeto cresça em uma proporção muito maior o planejamento 

precisará ser refeito, a precificação vai ser outra já que não são os mesmos 

estúdios e teria o custo de passagem até a cidade do artista ou o pagamento ao 

freelancer responsável pela produção presencial. 

A outra despesa é com os anúncios pagos na página do Facebook para 

divulgar os novos conteúdos postados, os preços fixos por publicação são: 

• Alcance estimado de 440 – 1.200 pessoas: R$ 3,00; 

• Alcance estimado de 880 – 2.300 pessoas: R$ 7,00; 

• Alcance estimado de 1.300 – 3.500 pessoas: R$ 10,00; 

• Alcance estimado de 2.400 – 6.400 pessoas: R$ 17,00. 

A cada vídeo postado eu farei mais de uma publicação na página sobre 

ele, porém é mais estratégico pagar o impulsionamento para apenas uma 

publicação por vídeo e aumentar o prazo em que ele estará valendo, por isso 

vou optar por pagar o impulsionamento de R$ 17,00 a cada vídeo lançado. 

Levando em consideração a projeção de quantos conteúdos serão 

realizados nos 3 primeiros anos e multiplicando pelo valor gasto com promoção 

em cada um deles, temos o total de gasto com propaganda os seguintes 

resultados: 
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12 Total gasto com propagandas 

 

Por último, temos o pró-labore. A minha ideia inicial é começar o projeto 

ainda trabalhando paralelamente, portanto o salário do primeiro ano não precisa 

ser tão alto, o objetivo é só trabalhar exclusivamente nesse empreendimento 

quando ele estiver consolidado no mercado. O salário do Ano 1 será de R$ 

800,00, do Ano 2 de R$ 1.000,00 e do Ano 3 de R$ 1.250,00, os dados 

apresentados nas próximas tabelas já contam com os impostos sob o salário. 

 

5.4  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Minha empresa será qualificada como MEI (Microempreendedor 

Individual), e o critério para ser regulamentado pela lei é ter no máximo R$ 

3.600.000,00 de faturamento por ano, esse valor é variável para cada município. 

Os impostos aplicados sobre esse tipo de empreendedor é o Simples Nacional 

e é possível se inscrever através do site da Fazenda. 

O Simples Nacional é um regime de arrecadação, cobrança e fiscalização 

de tributos, unificando oito impostos em um. Nesse regime quanto mais você 

fatura, mais aumenta sua alíquota de imposto, e cada atividade permitida pelo 

programa se encontra dentro de uma classificação por setor. 

O cálculo é realizado através do faturamento da empresa e da sua folha 

de pagamento, ambos anuais, isso combinado com a taxa cobrada pela sua 

classificação de empresa gera o valor que será cobrado no imposto. Eu me 

encaixo em “outas atividades do setor de serviços, de natureza técnica, 

científica, desportiva, artística ou cultural”. 

O SEBRAE disponibiliza uma calculadora online para que cada um possa 

conferir o valor que será cobrado da sua empresa apenas digitando os dados 
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citados acima, vejamos o resultado do meu empreendimento:

 

13 Cálculo dos impostos 

O total de impostos que precisarei pagar é de 6%, esse valor será incluído 

nas tabelas de análises financeiras:

 

14 Base de cálculo para impostos 

 

5.5  RESULTADOS 

Detalhando as informações de receitas, custos e despesas, é possível 

analisar o demonstrativo de resultados do exercício, possibilitado a verificação 

da saúde financeira da empresa.  

A tabela a seguir demonstra o resultado das projeções para os 3 primeiros 

anos do projeto: 
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15 Demonstração de resultados do exercício 

No primeiro ano o lucro será negativo, porém esse não é um problema tão 

grave, é esperado que empresas só comecem a obter resultados significativos 

depois de amadurecer e se acostumar com a dinâmica do mercado. 

Os resultados dos próximos anos não são tão grandes se falando em 

volume de lucro, porém possuí um crescimento do Ano 1 para o Ano 2 e do Ano 

2 para o 3 o aumento é ainda maior, de 475%. Além disso, os valores lucros da 

empresa serão investidos, buscando sempre a maior rentabilidade. 

Ter esse valor estimado desde a etapa de planejamento ajuda e dá 

segurança ao empreendedor na hora da decisão de colocar o projeto em prática 

ou não, agora já é de conhecimento que mantendo pelo menos os valores que 

foram estipulados no DRE teremos um retorno garantido no curto prazo de 1 ano 

e 7 meses. 
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5.6  FLUXO DE CAIXA 

 

16 Fluxo de Caixa Ano 1: meses 1 ao 5 

 

17 Fluxo de Caixa Ano 1: meses 6 ao 12 

A projeção do fluxo de caixa é necessária para entender se o investimento 

no projeto dará retorno, porém nesse caso específico a entrada de receita nunca 

será exatamente como o descrito. A lógica do cálculo foi baseada no número de 

postagens que espero ter por mês e quanto isso gera de receita, mas isso não é 

uma condição, uma possibilidade seria gravar 10 conteúdos em um mês e no 

próximo 3 e continuar batendo a minha meta de vídeos postados.  

Outra possibilidade é o parcelamento do valor com juros da produção do 

vídeo que pode vir a acontecer, mas ainda não teria como prever, por isso não 

está no fluxo de caixa. 

Esses pontos são úteis para entender que no decorrer da implementação 

do projeto é preciso preencher detalhadamente as tabelas para no final poder 

comparar o atual com o previsto no planejamento e traçar planos de ação caso 

esteja muito longe de acompanhar o ritmo de crescimento previsto. 
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5.7  ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

18 Análise de Investimento - Cenário Realista 

  

Até agora as projeções estavam sendo feitas apenas com 3 anos, mas 

para calcular as análises de investimento o cenário aumentou para 5 anos com 

a estimativa de receita crescendo 20% nos anos 4 e 5 cada. Essa decisão de 

aumentar o tempo foi tomada porque em alguns casos o retorno do investimento 

demora mais de 3 anos para acontecer então isso precisaria estar demonstrado, 

e ao mesmo tempo ter um retorno que demora mais de 5 anos não é um risco 

que algum empreendedor vai correr, portanto se em 5 anos as análises 

estivessem dando respostas negativas seria um alerta que o projeto não é 

sustentável. 

O cálculo utilizado no payback, ou seja, tempo de retorno do investimento, 

foi o simples, que não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. 

Quanto maior o payback, mas risco o projeto apresenta, o tempo de 1 ano e 7 

meses é um período bastante razoável para aceitar investir nesse 

empreendimento. 

Já o VPL (valor presente líquido) traz o valor presente dos fluxos futuros 

a TMA (taxa mínima de atratividade) e subtrai o investimento inicial, o resultado 

pode ser negativo ou positivo e significa que o retorno trazido pelo projeto vai ser 
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menor ou maior que o investimento inicial, portanto é um indicador que quanto 

maior, melhor.  

O meu VPL no cenário realista foi de ~ 33 mil reais, o que é muito mais 

do investimento realizado que foi de ~ 5 mil reais, portanto é algo que vale a 

pena ser gasto inicialmente. 

Já a TIR (taxa interna de retorno) é uma taxa que iguala o VPL do fluxo 

de caixa com o valor do investimento, a análise se dá na comparação da TIR 

com a TMA usada, quanto maior, mais vantajoso é o projeto. No meu caso a TIR 

está 81,36% enquanto a TMA foi de 14,15%, essa é mais uma demonstração de 

que o investimento é válido. 

O Ponto de Equilíbrio é utilizado apenas para determinar quando as 

receitas se igualam aos custos e despesas, ou seja, quando não teremos nem 

lucro, nem prejuízo. O cálculo é feito pela soma das despesas fixas dividido pela 

margem de contribuição (valor das vendas subtraído pelos custos e despesas 

variáveis). O ponto de equilíbrio da minha empresa será quando atingirmos ~117 

mil reais. 

Todos esses pontos demonstram que o projeto vale bastante à pena, os 

valores analisados individualmente parecem muito bons, mostrando que o 

projeto seria um investimento com total garantia de retorno, porém é preciso 

sempre ter claro foi feita uma análise de investimento e ele custou apenas R$ 

5.159,90, o que não é um valor tão grande para ter uma demora de retorno. 

Outro ponto contido na tabela é a análise do TIR e do VPL do 

empreendedor calculado utilizando o pró-labore no lugar do fluxo de caixa, pois 

se o projeto for rentável para a empresa, mas não gerar retorno para quem o 

gere, não faria sentido demandar os esforços. No meu cenário realista essa 

análise possui resultados muito positivos, com um VPL de ~48 mil reais. 
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19 Análise de Investimento - Cenário Pessimista 

Já no cenário pessimista, o cálculo da receita foi diminuído em 25% no 

primeiro ano e aproximadamente esse mesmo valor para os outros, e também a 

despesa com produtor ou estúdio diminui 10%. 

Nesse caso o payback seria depois de 4 anos, o que é muito arriscado e 

a TIR e o VPL ficaram negativos, portanto fica claro a linha ténue entre resultados 

muito altos ou muito baixos na análise de investimento por conta do baixo valor 

de investimento. 

Esse cenário servirá de alerta para o decorrer da vida da empresa, 

analisando a projeção com o atual será possível ver que se estivermos atuando 

no cenário pessimista precisamos decidir o momento de abandonar o mercado 

e fechar a empresa antes que as dívidas vão se acumulando, ou mudar a 

estratégia de foco de mercado para algo mais rentável afim de garantir a 

sustentabilidade da organização por mais tempo. 
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20 Análise de Investimento - Cenário Otimista 

Se no cenário realista os resultados já estavam bastante altos, na 

projeção otimista teremos um payback com 1 ano e 4 meses, mostrando que o 

caso o projeto decole ele será um investimento muito bem aplicado. 

Para o cálculo do otimista foi calculado a receita no primeiro ano com o 

crescimento de 10% a mais do que o do cenário realista, nos anos 2 e 3 temos 

20% de crescimento e nos anos 4 e 5, 50% de crescimento. Por conta desse 

crescimento, também aumentei o valor gasto nas despesas de produtor e 

marketing. O valor é pequeno no primeiro ano comparado aos outros porque é 

uma marca que está entrando no mercado, então dificilmente eu conseguirei algo 

muito maior do que isso no começo. 

 

5.8  NECESSIDADE DE RECURSOS E FORMAS DE OBTENÇÃO 

Depois que o projeto for implementado e estiver ganhando tamanho, 

poderia ser interessante começar a investir em um equipamento próprio para a 

captação do áudio e em cursos sobre mixagem, isso diminuiria bastante o valor 

gasto com os produtores, mas não é uma medida trivial para ser tomada como 

investimento inicial. 
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Esse recurso poderia ser obtido através de investimentos caso a empresa 

esteja rodando entre o cenário realista e otimista, ou a partir de parcerias. 

Quando mais a qualidade dos conteúdos for reconhecida pelo meu público-alvo, 

mais as marcas de instrumentos musicais e relacionadas à música no geral 

começarão a ver valor em parcerias. Uma possibilidade poderia ser a doação 

dos materiais em troca de divulgação da marca em todos os vídeos ou com 

dinheiro para patrocínio e vídeos específicos, por exemplo, gravaríamos um 

conteúdo utilizando seus instrumentos e materiais e divulgaríamos a marca no 

final como patrocinadora apenas daquele vídeo específico, tudo isso em troca 

de algum preço.  
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