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Uma das mais gratas surpresas da música, Érica nasceu no Rio de Janeiro, hoje

vive em São Paulo, após já ter morado em Salvador. Foi na terra da garoa que

sua voz elegante e potente passou a ser conhecida. As apresentações da artista

viraram sinônimo de alegria e bom gosto nos mais importantes espaços da

cidade. Além de ser atração principal de eventos para grandes empresas, entre

elas: Illy, Volvo, GM, Rede Globo, Banco BTG. A artista tem 3 temporadas de

vídeos no Youtube, que juntos somam mais de 200k visualizações. Atualmente, a

cantora e compositora, lançou seu mais recente single "Vai, Meu Bem (Já Vai

Tarde)" e também prepara o lançamento das próximas músicas, que farão parte

de seu EP, com realização prevista para este ano. A obra tem ritmos populares

brasileiros, como sertanejo, arrocha, axé, piseiro, brega funk, entre outros. Ao

longo da carreira, a cantora já trabalhou com grandes nomes da cena musical,

como Oswaldo Montenegro e Leandro Lehart. Além de ter sido vencedora do

Reality Show “Chacrinha”, na Rede TV, e ter participado de elencos de musicais

no exterior.

Dona de uma voz diferenciada e 
marcante.



4/12

"Uma voz potente, afinação e comprometimento."

OSWALDO MONTENEGRO

"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 – baterista Banda Malta, vencedor do
Grammy Latino.

“Será uma grande cantora."

SONIA ABRÃO – apresentadora do pgm “A Tarde é Sua”  

Rede TV. 

"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.”

DAVISON BIOLA, FABIONHO CARMO E BILLY RASEC (PLUS+ -
SALVADOR-BA)

Já produziram Alinne Rosa (ex Cheiro de Amor), Daniela Mercury, 

Jammil, Chiclete com Banana, entre outros grandes artistas
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A artista tem 3 temporadas de vídeos no
seu canal do Youtube.

Os vídeos das três temporadas somam
mais de 200 mil views na rede social.
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Érica Pinna é atração principal de eventos 
corporativos para grandes empresas, como:



O single "Vai Meu Bem (Já Vai 

Tarde)" está tocando em mais 

de 300 rádios pelo país, entre 

elas:

• Massa Litoral SP (Baixada 

Santista), 

• Sucesso Fm (Santa Isabel/SP), 

• Rádio Minas BH (Belo 

Horizonte/MG), 

• Band Fm (Rondonópolis/MT), 

entre outras.
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PÚBLICO PRINCIPAL: 25 - 44 ANOS 

PRINCIPAIS LOCALIZAÇÕES: SP, RJ, SSA E FOR.

GÊNEROS: MULHERES (44.6%) E HOMENS: (55.4%)

MELHOR FORMA DE SE ASSOCIAR À IMAGEM E AOS ATRIBUTOS 

DA ARTISTA, TRAZENDO ENDOSSO E RELEVÂNCIA PARA MARCAS 

QUE PRECISAM DESSE TIPO DE REPESENTATIVIDADE.

A artista tem um excelente alcance e 

desempenho nas redes sociais. Verificada no 

instagram, Érica trabalha, representa e 

representou diversas empresas. 
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A artista trabalha e já trabalhou com
grandes marcas nacionais como Rappi,
Arezzo, Mais Laser (by Ana Hickmann),
GIOlaser (Giovanna Antonelli) entre
outras. Além de trabalhar também com
empresas regionais da grande São Paulo.
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18,5k no Instagram 
(instagram.com/ericapinna)

16k no Facebook 
(facebook.com/ericapinna)

1,59k Youtube (mais de 200k views) 
(youtube.com/ericapinna)

As redes socias da artista somam

mais de 35k seguidores.



Principais veículos de comunicação:

FOLHA DE SP, VEJA SP, REDE GLOBO, G1, GLOBO NEWS, 
RECORD NEWS, BAND, REDE TV, CATRACA LIVRE, MARIE 

CLAIRE, entre outros grandes veículos.
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https://www.instagram.com/ericapinna/
https://www.facebook.com/ericapinna
https://www.youtube.com/ericapinna
http://www.ericapinna.com/

