
PREPARAR 
O LANÇAMENTO

1

-9 SEMANAS

Criar um painel de inspirações (moodboard) para a 
arte do álbum

A arte do seu lançamento é a representação visual da sua 
música. Para se inspirar, monte um quadro com fotos, 
fontes, cores, desenhos que você gosta e que não entrem 
em conflito com o que você quer transmitir com sua 
música.

-8 SEMANAS

Contratar um designer gráfico

A web está cheia de programas de design 
acessíveis e gratuitos, mas trabalhar com um 
designer profissional pode te poupar muitas dores 
de cabeça e tempo que você pode gastar em outras 
tarefas.

Criar a arte do álbum

-6 SEMANAS

Finalizar a arte do álbum Finalizar o design do livreto digital 

-5 SEMANAS

Preparar seus arquivos master para distribuição 
digital

Registrar suas músicas em uma agência de 
arrecadação

Se você ainda não tiver registrado suas músicas em uma 
agência de arrecadação ou em uma organização de 
direitos autorais, certifique-se de fazê-lo antes de publicar 
seu lançamento para que não perca mais nenhum royalty. 

-4 SEMANAS

Enviar suas músicas para o seu distribuidorEnviar o livreto digital para o distribuidorEstabelecer um sistema de preços personalizados Enviar as letras para o distribuidorCadastrar suas músicas no distribuidor para obter o 
Content ID do YouTube

-3 SEMANAS

Registrar seu selo

Criar uma página no Bandcamp

O Bandcamp é uma ótima opção para ter um contato mais 
direto com seus fãs. Através dele também é possível 
vender seus lançamentos físicos e merchandise.

PREPARAR
UM KIT DE 
IMPRENSA

2

-5 SEMANAS

Escolher as roupas para a sessão de fotos Escolher a locação para as fotos

-4 SEMANAS

Fazer fotos para a imprensa Escrever uma biografia

Escrever um release para a imprensaSubir suas músicas para um player privado ou para 
o Dropbox

Contratar um fotógrafo

A maioria dos smartphones de hoje tem câmeras de 
alta resolução -,mas, se você realmente quer 
imagens perfeitas, pense em contratar um fotógrafo 
profissional e tire mais um peso dos seus ombros. 

CHAMAR
A ATENÇÃO DA 
IMPRENSA

3

Criar uma lista de mídia impressaEnviar sua música e seu kit de imprensa para 
revistas e jornais

A mídia impressa geralmente planeja com bastante 
antecedência: de 1 a 3 meses. Portanto,se você quiser que 
eles façam um review ou mencionem o seu lançamento, é 
importante que você envie o material alguns meses antes 
da data.

-8 SEMANAS

Criar uma lista das emissoras de TV e rádio

Conseguir uma entrevista na TV ou no rádio fará você 
chegar aos olhos e ouvidos de milhões de pessoas. Dá 
trabalho, mas vale a pena.

Enviar um lembrete (junto com o Kit) para a 
imprensa

-6 SEMANAS

Gravar um CD promocional

-4 SEMANAS

Criar uma página no Spotify for ArtistsCriar uma lista de curadores não-oficiais

-2 SEMANAS

Enviar suas músicas aos editores do Spotify Enviar suas músicas aos curadores não-oficiais

-5 SEMANAS

Criar uma lista de blogs

-4 SEMANAS

Enviar o CD e o kit de imprensa para os produtores 
de TVs e rádios

Criar uma lista de influenciadores do YouTube Propor ao influenciador do Youtube para fazer um 
review do seu lançamento

Enviar um lembrete (junto com o Kit) para as mídias 
on-line e para os blogs

COLOCAR 
SUAS MÚSICAS 
NAS PLAYLISTS

4

-2 SEMANAS

Agendar entrevistas nos rádios e TVs

DIA DO LANÇAMENTO

Enviar um e-mail para blogs e imprensa digital 
informando que seu lançamento já está disponível

Enviar um lembrete (junto com o Kit) para as mídias 
on-line e para os blogs

Enviar um e-mail para a mídia impressa
informando que seu lançamento já está disponível

CRIAR 
INTERESSE

5

7

COMECE FAZENDO 
BARULHO!

8

-9 SEMANAS

Terminar o design do material publicitário para 
mídia impressa

-8 SEMANAS

Preparar o material publicitário para a mídia 
impressa

Não se esqueça de que o mundo analógico se move mais 
devagar. Por isso, entre em contato com a equipe de 
publicidade de cada mídia e certifique-se de que eles 
estarão prontos a tempo para promover seu lançamento. 

-3 SEMANAS

Definir a data de pré-venda Criar sua página "Save-It' now! para o Spotify

Enviar um e-mail anunciando a data de lançamentoTerminar o design dos banners publicitários e 
mídias sociais

Obter o link de compartilhamento das redes sociais 
com o seu distribuidor

Definir os anúncios do Facebook para a pré-vendaDefinir os anúncios do Instagram para a pré-vendaAtualizar as redes sociais e incluir banners de pré-
venda em seu site

Criar posts nas mídias sociais com a data de 
lançamento

-2 SEMANAS

Impulsionar a pré-venda através de uma campanha 
publicitária no Facebook

Subir os teasers de suas músicas no Soundcloud e 
Bandcamp

Enviar um e-mail para anunciar a pré-venda e o 
'Save-It' now! 1

Compartilhar os teasers nas redes sociais

-1 SEMANA

Divulgar nas mídias sociais (post 1)

-3 DIAS

Enviar um e-mail para anunciar a pré-venda e o  
'Save-It' now! 2

+5 DIAS

Divulgar nas mídias sociais (post 2)

GRAVAR 
UM VIDEOCLIPE

6

Contratar um cinegrafista

Gravar e editar um vídeo por conta própria é um 
trabalho pesado. Se você quiser fazer um 
videoclipe, mas não acha que pode fazer sozinho, 
encontre um  cinegrafista que entenda sua música e 
suas ideias e deixe ele ou ela comandar o show.

-5 SEMANAS

Criar o conceito do videoclipe

Lembre-se de que gravar e editar um videoclipe leva certo 
tempo. Você deve levar isto em consideração quando 
montar seu cronograma. Tudo bem se o video não estiver 
pronto para o lançamento da sua música, mas certifique-
se de que não seja lançado muito  tempo depois.

-4 SEMANAS

Filmar o videoclipe

DIA DO LANÇAMENTO

Lançar o videoclipe

-3 SEMANAS

Criar o teaser do vídeo

A teaser video is a simple solution to get your music on 
YouTube. Whether it’s putting your music on top of the 
album art, some stock video, or a waveform visualization, 
it’s super easy.

Criar um vídeo com as letras

-6 SEMANAS

Criar o design de camisetas, pôsteres e outros 
produtos

-6 MESES

Agendar a turnê de lançamento

-5 SEMANAS

Enviar o design para imprimir

-1 SEMANAS

Subir e organizar os produtos no Bandcamp

-3 MESES

Agendar o show de lançamento

-4 SEMANAS

Atualizar as redes sociais com novas fotos da 
banda ou artista

-8 SEMANAS

Contratar um agente Agendar o festa de lançamentoAtualizar as fotos e a biografia nas páginas do 
perfil do artista

DIA DO LANÇAMENTO

Atualizar os anúncios e imagens no dia do 
lançamento

Publicar nas redes sociais que o álbum já está 
disponível

Nunca subestime o poder das redes sociais. Não é nem 
preciso ter uma grande base de fãs para tirar proveito 
dessa ferramenta. O que você precisa fazer é contar a 
todos os seus conhecidos sobre o lançamento. Esqueça a 
timidez, você trabalhou duro para isso.

Enviar um e-mail "Disponível Agora" Compartilhar um post com o link de lançamento 
nas redes sociais

Organizar a festa de lançamento Organizar o show de lançamento Sair em turnê Criar um post "Disponível Agora" 
nas redes sociais

+5 DIAS FEITO!
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-8 SEMANAS

Lançar um vídeo com as letras

2 SEMANAS

Lançar um vídeo teaser

-1 DIA

Subir o videoclipe

GANHAR 
DINHEIRO COM 
MERCHANDISING

Como publicar música on-line

Um cronograma prático
Toda grande aventura começa com o primeiro passo. Para te ajudar a planejar com êxito seu 

próximo lançamento, descrevemos os principais objetivos e tarefas para que você saiba o 

que fazer. Desde a preparação do seu lançamento, à criação de uma campanha de relações 

públicas, à promoção de pré-vendas. Está tudo aqui!



Um cronograma prático

Como prensar um vinil

PRENSANDO
SEUS VINIS

1

FEITO!-4 MESES

Tenha os arquivos masters prontos para o vinil Finalizar a arte de capa do vinil Enviar a arte para a impressão

-3 MESES

Prensando seus vinis

Nos últimos anos, temos visto o vinil ganhar popularidade
novamente. Se você planeja lançar seu álbum nesse
formato, precisa ter em mente de que demora alguns
meses para ele ficar pronto.
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Construa uma estratégia de lançamento bem-sucedida
Agora que você conhece as etapas fundamentais para lançar um single, pode usar esse mesmo 

cronograma para desenvolver uma estratégia que consiste em vários lançamentos ao longo de vários 

meses. Basta seguir a linha do tempo para conquistar seguidores, ganhar impulso e ser incluído nas 

listas de reprodução: quanto mais sua música for ouvida, mais receita você vai gerar.

Single EP Álbum

SPOTIFY SPECIAL 1º
MÊS

2º
MÊS

3º
MÊS

4º
MÊS

5º
MÊS

6º
MÊS

7º
MÊS

8º
MÊS

9º
MÊS

10º
MÊS

11º
MÊS

12º
MÊS

Spotify Special

FÁBRICA DE EPS

1º
MÊS

2º
MÊS

3º
MÊS

4º
MÊS

5º
MÊS

6º
MÊS

7º
MÊS

8º
MÊS

9º
MÊS

10º
MÊS

11º
MÊS

12º
MÊS

Fábrica de EPs

O CLÁSSICO

O Clássico

1º
MÊS

2º
MÊS

3º
MÊS

4º
MÊS

5º
MÊS

6º
MÊS

7º
MÊS

8º
MÊS

9º
MÊS

10º
MÊS

11º
MÊS

12º
MÊS
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