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KNOW HALL DA EQUIPE DE TRABALHO.

A produtora tem uma grande quantidade de profissionais especializada nos mais variadores setores da indústria de entretenimento

exemplo: economia, contábil, auditoria, Compliance, produção técnica, produção, audiovisual, infraestruturas, fornecimento de energia

elétrica, energia sustentável, cenografia, licença e legalizações, jurídico. Todos os profissionais são pessoas “indicadas” pela produtora e

estão disponíveis para início imediato.

A Superintendência Administrativa é composta de profissionais de notável saber técnico, detém ampla expertise, alguns deles com mais

de 50 (cinquenta) anos de experiência em eventos públicos e/ou corporativos.

A Superintendência Executiva é composta de profissionais da área operacional, fiscalizações, produção, são pessoas com ampla

experiência técnica e são atuantes na indústria de entretenimento ao vivo. A maioria desses profissionais já trabalharam na produção de

todos os mega eventos que já ocorreram no Brasil, e em outros países do mundo, como: FESTIVAL ROCK IN RIO, FESTIVAL

LOLLAPALOOZA, FESTIVAL WAKEN, FESTIVAL VILA MIX, SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL, FESTIVAL EDC,

FESTIVAL TOMORROWLAND, entre outros vários projetos e edições diferentes, etc.

Ao clicar na foto de cada Presidente e Diretor o investidor será redirecionado para a página do LINKEDIN, onde poderá atestar a

capacidade técnica de cada profissional. Portanto, essa startup, é plenamente capaz, pois no seu bojo empresarial ainda detém mais de

500 (quinhentos) diretores e gerentes com ampla expertise da qual o tempo de mercado pode variar entre 10 e 20 anos de carreira na

indústria de entretenimento ao vivo. Todos estes profissionais foram todos selecionados um a um durante 3 (três) anos, e passaram por

entrevistas, reuniões, avaliações, e foram submetidos a uma colheita de dados técnicos por empresa especializada e pelos próprios

sócios majoritários.

ABSORVIMENTO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS.

A produtora como já sabido, é uma startup focada na produção de entretenimento ao vivo do qual integra de forma hibrida a indústria

fonográfica musical, audiovisual, música ao vivo, cenografia para todas as 7 (sete) produções no mundo. No Brasil á produtora já tem

equipe constituída, cuja grande curricular de cada profissional é ampla e super qualificada. Portanto, á empresa ETHERNYUM ROCK

WORLD PARTICIPAÇÕES S.A., automaticamente, (“absorve”) para si, todas as experiências de todos estes profissionais e

fornecedores para dentro da Companhia. A produtora reaproveitará tais expertises para o seu próprio benefício e, assim, compor sua

experiência de mercado. E empresa gerará novos empregos direitos e/u indiretos, fomentará automaticamente todo o turismo nos 7

países por onde a turnê do Festival Ethernyum for ser realizado, reativará todo o comércio, irá gerar novas receitas, haverá o recolhimento

de tributos, impostos, contribuições governamentais. E possibilitará reativar todo o turismo do qual foi completamente destruído por

decorrência da COVID-19 pandemia mundial que tirou a normalidade de todas as pessoas, industrias, e comércios, economia de todo o

mundo.

Todas as infraestruturas para montagens dos eventos são todas alugadas de fornecedores e de terceiros. Alguns fornecedores foram

lotados com cargos dentro da Superintendência Administrativa e Executiva. Já outras funções menos burocráticas alguns fornecedores

foram lotados como diretores e gerentes, e alguns Presidentes compõe o Conselho de Administração da Companhia. Dito isto, todas as

melhores empresas brasileiras e profissionais estão lotados dentro da Superintendência da Companhia. A produtora foi capaz de unir

todas as empresas, profissionais, dirigentes, em um único grupo empresarial participativo.

A produtora quer ampliar a sua experiência no setor de entretenimento ao vivo. Para tanto, pretende convocar outras produtoras de

diferentes países para compor a grade de profissionais e empresariais internacionais do qual possibilitará realizar mais de 2 (dois)

festivais de música “simultâneos” em países de origens e culturas diferentes.

Todas as produtoras de eventos internacionais deverão participar de uma seleção publica, inclusive, participar de licitações para

contratações de produtos e/ou serviços, cujo menor preço será vencedor dessas licitações.

A produtora procurou padronizar todo o sistema corporativo institucional e pretende transformar os 7 (sete) eventos musicais em

franquias, apenas depois que o primeiro evento for testado, validado, e auditadas as informações financeiras. Isto possibilitará levar o

projeto para mais de 20 (vinte) países para os próximos 7 (sete) anos.

Todos os fornecedores de produtos e/ou serviços, e de mão de obra especializada já estão certificados pela produtora, pois já prestaram

anteriormente ou continuam prestando serviços no presente para todos os principais parceiros e concorrentes institucionais no Brasil.

Estes fornecedores e produtores já trabalharam em todas as maiores turnês épicas internacionais nos últimos 30 anos, por exemplo:

BANDA U2 BANDA VAN HALEN

BANDA METALLICA BANDA QUEEN

BANDA FOO FIGHTER BANDA THE CURE

BANDA WHITESNAKE MICHAEL JACKSON

BANDA KISS ROAD STEWARD

BAYONCÊ RAY  CHARLES

BANDA ROLLING STONES BANDA OASIS

ALICE COOPER MADONNA

PAUL MACCARTYNEI BANDA GUNS IN ROSES

AC / DC BANDA  COLDPLAY

FONTE REFERÊNCIA:  JORNAL  GAZETA  DO  POVO FONTE REFERÊNCIA:  YOUTUBE

https://www.gazetadopovo.com.br/cultura/os-15-shows-internacionais-mais-epicos-da-historia-do-brasil-7w000xx493u5kbfx02krsu7z0/
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8I3UQbW8s
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8I3UQbW8s
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8I3UQbW8s
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8I3UQbW8s
https://www.youtube.com/watch?v=qdBqQ_ZA2Os
https://www.youtube.com/watch?v=jBg--N_GRdo
https://www.youtube.com/watch?v=URMlNv7X3kk
https://www.youtube.com/watch?v=l-zrnm2FlSo
https://www.youtube.com/watch?v=9NuNPc160K0
https://www.youtube.com/watch?v=W19m-boZRVw
https://www.youtube.com/watch?v=Xz-WKZnK_5Y
https://www.youtube.com/watch?v=hAb6YQP6q18
https://www.youtube.com/watch?v=w46bWxS9IjY
https://www.youtube.com/watch?v=LpA97KKgeB8
https://www.youtube.com/watch?v=qIp9TwSEgFg
https://www.youtube.com/watch?v=MfuFSHUeExc&list=PL233073E9B7D5F671
https://www.youtube.com/watch?v=9xefkXneWPs
https://www.youtube.com/watch?v=j7NVzpY7jkU
https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U
https://www.youtube.com/watch?v=uhMbe4M-KPY
https://www.youtube.com/watch?v=tI5YDJLwB-M
https://www.youtube.com/watch?v=RHpClGAAvpg&list=PLsFQE5aB1i0kqyiqZL9G-dBicrI7rjg2J
https://www.youtube.com/watch?v=RHpClGAAvpg&list=PLsFQE5aB1i0kqyiqZL9G-dBicrI7rjg2J
https://www.youtube.com/watch?v=RHpClGAAvpg&list=PLsFQE5aB1i0kqyiqZL9G-dBicrI7rjg2J
https://www.youtube.com/watch?v=-ZvsGmYKhcU
https://www.gazetadopovo.com.br/cultura/os-15-shows-internacionais-mais-epicos-da-historia-do-brasil-7w000xx493u5kbfx02krsu7z0/
https://www.youtube.com/?gl=BR&tab=w1


ANDRAS ZARUKAM

DIRETOR SÊNIOR  
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CAIO ALCANTARA 

MACHADO JUNIOR

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO

LUIZ BARZ

DIRETOR  OPERAÇÕES

EVANDRO TENKA

PRESIDENTE FINANÇAS 

E  CONTROLER

ANDERSON AMARAL

REPRESENTANTE DA 

CROWER TAXIS CONTABILIDADE 

E AUDITORIA

JOÃO PAULO SPERA

DIRETOR  GERAL 

PRODUÇÃO

GILBERT SIMIONATTO

DIRETOR SUSTENTABILIDADE

EDUARDO MARTINS

DIRETOR DE OBRAS CIVIS

SUPERINTENDÊNCIA  ADMINISTRATIVA
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FERNANDO STRIANNI

DIRETOR  CENOGRAFIA

https://www.linkedin.com/in/caio-de-alcantara-machado-jr-93b0579a/
https://www.linkedin.com/in/luis-barz-7a46bb20/
https://www.linkedin.com/in/evandro-tenca/
https://www.linkedin.com/in/andersonalmeidaamaral-fiscal-contabil/
https://www.linkedin.com/in/jpspera/
https://www.linkedin.com/in/gilbertsimionato/
https://www.linkedin.com/in/andrasszarukan/
https://www.linkedin.com/in/luis-barz-7a46bb20/


RODRIGO CESAR

PRESIDNTE DE GESTÃO 

SEGUROS  E SINISTROS

DANIEL BALDACCI

PRESIDENTE EXECUTIVO

CAIO NÓRCIA

GESTOR  PRODUÇÃO MUSICAL

THELMA BUZZONII MORAES

GESTORA  DE  CONSTRUÇÕES  METALICAS

JOZIL ABRANCHES

DIRETOR PRODUÇÃO

MONISE MARTINS

GESTORA

TRADER MARKETING

DAIANE LIMA 

GESTORA  EM  LEGALIZAÇÕES

RODRIGO 

TRASFERETTI

GESTOR 

CULTURAL

2022
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GILBERTO PELUCCI

PRESIDENTE  EXECUTIVO
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https://www.linkedin.com/in/rodrigomentor/
https://www.linkedin.com/in/danielbaldacci/
https://www.linkedin.com/in/caio-norcia-b6288442/
https://www.linkedin.com/in/thelma-buzzoni-de-moraes-81539626/
https://www.linkedin.com/in/jozilabranches/
https://www.linkedin.com/in/monise-kressa-martins-4519b056/
https://www.linkedin.com/in/daianelimafacilitydoc/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-trasferetti-65613669/
https://www.linkedin.com/in/gilberto-perussi-1231571/


JOSIMAR MOREIRA

GESTOR  BOOKING ARTISTS

LUIZ CAPELLA

GESTOR  EM  PRODUÇÃO 

MUSICAL

CAROL CANOA

ASSESSORA DE  IMPRENSA

ALESSANDRA ZANOTTO

GESTORA  EM  EFEITOS  PIROTÉCNICOS

JULIAN YOKOMIZO

GESTOR EM ARTE 

DESIGNER

ALEXANDRE SOUZA

GESTOR DE  

CREDENCIAMENTO

LUIZ  VIEIRA 

GESTOR  DE   PROJETOS

ANDY PAULET

GESTOR  VENDAS TICKETS

EDUARDO TREVISAN

GESTOR DE REDES SOCIAIS
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DOUGLAS DOS ANJOS

GESTOR  DE   T.I.
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https://www.linkedin.com/in/nybrazil/
https://www.linkedin.com/in/danielbaldacci/
https://www.linkedin.com/in/carol-canoa-442b5211a/
https://www.linkedin.com/in/julian-yokomizo-1b7a4b131/
https://www.linkedin.com/in/alexandre-souza-22168419
https://www.linkedin.com/in/luiz-vieira-b1753236/
https://www.linkedin.com/in/andypoulet/
http://linkedin.com/in/douglas-anjos-a8535035

