




Nascida no Rio de Janeiro, erradicada na Bahia, Estados
Unidos e em SP,  Érica se considera uma cidadã do mundo e
aplica todas essas influências em sua obra artística. A artista
tem material vocal para cantar diversos estilos de música:
desde Bossa Nova, Sertanejo, Jazz, Axé até Soul e Rock ‘n
Roll. 
 
 
A carreira musical da cantora começou no jazz e Soul, na
cidade de São Paulo, que foi invadida pela elegante e potente
voz de Érica Pinna. A artista virou sinônimo de elegância e bom
gosto nos mais refinados espaços da cidade, como: Terraço
Itália, Bar Número, Hotel Tivoli Mofarrej, Hotel Renaissance,
Madeleine, Clubes Paineiras e Paulistano, entre muitos outros
lugares importantíssimos na elite paulistana. Além de eventos
para grandes empresas como: Illy, Volvo, GM, Rede Globo,
entre outras.
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ÉRICA PINNA

A cantora já trabalhou com grandes nomes da música brasileira
como Oswaldo Montenegro, Leandro Lehart, foi vencedora do
Reality Show “Chacrinha” na Rede TV e participou de elencos
de musicais fora do país.
 
O trabalho de Érica nesses anos foi tão impactante, que em
2017 foi finalista do "Prêmio Profissionais da Música" em
Brasília, onde concorriam artistas como Clarice Falcão, Marisa
Orth, Teatro Mágico, entre outros renomados da música
brasileira. A artista ficou entre os 5 artistas finalistas na
categoria Groove & Pop. O prêmio contou com mais de 200.000
inscritos em todo país.



"Uma voz potente, afinação e
comprometimento."

OSWALDO MONTENEGRO

"Que Voz!
Você canta muito,parabéns."

MARIA ALCINA

"Adorei a versão da música Frágil
de Érica Pinna. Ela tem uma voz
muito quente."

ZECA BALEIRO

"Você será uma grande cantora."

SONIA ABRÃO

DEPOIMENTOS





PROJETO ENSAIO ACÚSTICO

Com todo esse sucesso na mídia e com o púbico, Érica se
prepara para maiores voos. 
Atualmente, a cantora grava seus novos singles autorais e
quem assina a produção musical e arranjos é Adriano Daga,
vencedor do Grammy Latino, baterista e líder da banda Malta.
(Banda vencedora da primeira edição do programa “Superstar”,
na Rede Globo). 
 
A cantora acabou de apresentar para seu público o trabalho
“Ensaio Acústico - 2ª Temporada” no Youtube. Foram lançados
19 vídeos musicais inéditos no canal semanalmente (maio 2019
- outubro 2019). O repertório contou com releituras de sucessos
e músicas autorais da artista. 
 
Recentemente também, Érica Pinna gravou seu mais recente
trabalho “Érica Pinna em Salvador”. Álbum este gravado ao vivo
na cidade de Salvador, Bahia. 
 
Ambos os trabalhos estão em todas as plataformas digitais.

http://youtube.com/watch?v=UBX6wVAZQo8&list=PLqKBONt29IoudShkmSkJGwWjYo84Qj5uY


"A Érica é uma artista pronta e completa, versátil, faz parte da nova geração promissora de talentos. Empenhada
na carreira artística, traz uma voz forte e marcante pro mercado musical, além de um repertório inédito muito
bem selecionado."

ADRIANO DAGA



AO VIVO EM SALVADOR

O álbum “Érica Pinna em Salvador” contou com a produção
musical do estúdio Plus+, em Salvador, na Bahia. O estúdio é
conhecido por produzir artstas como Alinne Rosa (ex Cheiro de
Amor), Daniela Mercury, Jammil, Chiclete com Banana, entre
outros grandes artistas. O álbum foi gravado AO VIVO no
estúdio e conta com 15 faixas para o verão de 2020, além de
duas músicas autorais da artista. 
 
A produção executiva de “Érica Pinna em Salvador” foi de Érica
Pinna e Jefrey Ataíde, apresentador nas rádios Metrópole 101.3
FM e Excelsior, e responsável pela parte comercial na Rádio
Transamérica em Salvador, na Bahia. Jefrey tem uma carreira
ampla no meio musical, foi diretor dos Blocos Eva (Banda Eva),
Nuoutro e Adão e gerente comercial da Cheiro Produções
(Cheiro de Amor). Idealizou a banda Chicafé e foi responsável
por descobrir e empresariar o cantor Saulo Fernandes.
 

https://soundcloud.com/ericapinna/sets/jam-session-em-salvador


ÉRICA PINNA EM SALVADOR

Érica Pinna é uma artista bastante eclética. Ela se adapta muito
bem a vários estilos musicais, interpretando muito bem cada
canção. Trabalhar com ela foi uma experiência muito bacana,
pois além de muito competente, é uma pessoa divertida, o que
deixa o ambiente no studio tranquilo e “leve" para que a energia
possa fluir bem e consequentemente possamos chegar a um
ótimo resultado final.
-Produtores Plus + (Davison Biola/ Billy Rasec/ Fabinho Carmo)
 
A Erica esteve gravando seu show em Salvador e teve uma
repercussão muito boa no meio artístico. Ela, apesar de jovem,
mostrou uma enorme maturidade e conhecimento vocal,
mostrando um lado bem comercial. Repertório bem atualizado
com os grandes sucessos atuais e alguns do passado em
diversos segmentos.Está pronta para despontar no Brasil e com
uma facilidade grande de improviso vocal. Aprovada e sem
medo de ser Feliz.
- Jefrey Ataíde
 

https://soundcloud.com/ericapinna/sets/jam-session-em-salvador


CORPORATIVO

EVENTOS
CORPORATIVOS
PARA SUA MARCA
ÁLGUÉM  DE CONFIANÇA PARA TER NO SEU EVENTO



PROFISSIONAL

AUTÊNTICA

CARISMÁTICA

PRINCIPAIS
ATRIBUTOS

VERSATILIDADE



MELHOR FORMA DE SE ASSOCIAR Á
IMAGEM E AOS ATRIBUTOS DA ARTISTA,
TRAZENDO ENDOSSO E RELEVÂNCIA PARA
MARCAS QUE PRECISAM DESSE TIPO DE
REPESENTATIVIDADE.

PÚBLICO PRINCIPAL: 18-34 ANOS

PERFIL
DEMOGRÁFICO
DA AUDIÊNCIA



CLIENTES



IMPRENSA



ericapinna.com/imprensa

https://ericapinna.com/imprensa


REDES SOCIAIS

fb.com/ericapinna/

youtube.com/ericapinna

@ericapinna

OUÇA NO SPOTIFY

http://fb.com/ericapinna/
https://www.instagram.com/ericapinna/
http://fb.com/ericapinna/
http://youtube.com/erifroes
https://www.instagram.com/ericapinna/
http://youtube.com/erifroes
https://open.spotify.com/artist/2GfEphqWK1wiSUwd3h1h4C
https://open.spotify.com/artist/2GfEphqWK1wiSUwd3h1h4C




Jefrey Ataíde 
+55 71 9188-6762
producao@ericapinna.com
Jefreyataide@bol.com.br

CONTATO


