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Carpenters Superstar no Tom Brasil



Com um know-how de 20 anos atuando nos diversos seguimentos do show bussines nacional e 
interncional, a AbR Produções é responsável hoje pelos principais “espetáculos tributo” que fazem 
sucesso em todo País: “Beatles Abbey Road”, “Elvis The Concert”, “Elton John - Rocket Man” são 
alguns dos quais foram produzidos e apresentados nos últimos anos nos maiores teatros e casas de shows 
das principais cidades brasileiras, sempre com sucesso de público e crítica.

Reconhecida pelo alto nível de suas produções, a AbR assume agora a responsabilidade de levar o 
espetáculo “Carpenters Superstar” para os grandes palcos do País, iniciando o Tour 2019 em São Paulo 
no Tom Brasil.

AbR Produções

Pg. 02Carpenters Superstar no Tom Brasil



Tom Brasil é uma das mais importantes casas de espetáculos do país. Em mais de 20 anos, mais de 
16 milhões de pessoas estiveram em 8.000 espetáculos e eventos corporativos. Localizada na 
Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, conta com estrutura completa para receber 
grandes apresentações nacionais e internacionais, além de eventos fechados, congressos, 
convenções, projetos culturais com acessibilidade e sustentabilidade.

O espaço de 6.000m² conta com uma sala de espetáculos de 2.400m² sem colunas, seis camarins 
completos, palco de 400m², sistema de som e iluminação de qualidade, isolamento acústico para 
realização de mais de um evento simultaneamente, sistema modular para shows intimistas e 
musicais, sala VIP com jardim de inverno, chapelaria, buffet para eventos corporativos, bar e café e 
serviço de valet. Todos os ambiente são acessíveis a deficientes físicos, incluindo banheiros 
adaptados.

Já passaram pelo palco do Tom Brasil peças de teatro, shows de stand-up comedy, atrações 
artísticas e shows de grandes nomes da música, como:  Seal, Marisa Monte, Ney Matogrosso, 
Maria Bethânia, The B52’S, Milton Nascimento, Chico Buarque, Tony Bennett, Caetano Veloso, Gal 
Costa, Jose Carreras, Ringo Starr, The Cult,  Rick  Astley, BMW Jazz Festival, Samsung Blues 
Festival, Chick Corea, YES, Kansas, Burt Bacharach,  Marillion, João Gilberto, Morcheeba, New 
Kids on the Block, Joss Stone, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, O Rappa, Barão Vermelho, Jota 
Quest, Skank, Paralamas do Sucesso, Jamie Cullum, Diana Krall, Julio Iglesias, Liza Minnelli, 
Paulinho da Viola, Djavan, Gilberto Gil entre outros.

Também passaram pelo Tom Brasil: Bibi Ferreira, Palavra Cantada, Russian State Ballet,  220 
Volts, Hiperativo e Minha Mãe é uma Peça (Paulo Gustavo), Turma da Mônica, Batalha de Arroz 
num Ringue para Dois e Sweet Charity (Claudia Raia), Os Produtores (Miguel Falabella), Cócegas 
(Ingrid Guimarães e Heloisa Perise), Os Homens são de Marte (Mônica Martelli), Na Mira do Gordo 
(Jô Soares), A Casa dos Budas Ditosos (Fernanda Torres), Doki, Peppa Pig,  entre outros.

Tom Brasil
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Durante a década de 70, quando bandas de 
rock pesado faziam muito sucesso, Richard e Karen 
produziram uma música suave e bem distinta que os 
lançou num grupo seleto de artistas que mais 
venderam discos em todos os tempos. Estimasse 
que a banda tenha vendido mais de 100 milhões de 
discos em todo o mundo.
 
Eles estiveram no Brasil em 1981 para a divulgação 
do álbum “Made in América” prometendo retornar ao 
Brasil no ano para fazer shows que nunca 
aconteceram.

O Musical 
Pensando em preencher esta lacuna este projeto foi 
idealizado. Um espetáculo que conta com os mais 
competentes músicos e profundos conhecedores da 
obra da dupla, somados a tecnologia e uma 
produção impecável, fazem desta uma experiência 
única. 

O público terá a oportunidade de relembrar todos os 
grandes sucessos da banda como “Close to you”; 
“Superstar”; “Please Mr. Postman, entre vários 
outros. 
Um show emocionante do início ao fim!

A dupla romântica mais amada dos anos 70
O "Carpenters" foi um dos grupos românticos mais 
famosos da década de 70, inicio dos anos 80. A 
banda tinha como base as canções compostas 
pelos irmãos Karen e Richard Carpenter.

Com seu estilo melódico, eles alcançaram por 
diversas vezes o topo das paradas americanas, 
tornando-se um dos maiores representantes do 
pop romântico mundial. O reconhecimento ao 
longo da carreira veio através de 3 grammys 
conquistados pela dupla entre vários discos de 
ouro.

Para presentear os milhares de fãs da dupla, 
“CARPENTERS SUPERSTAR – O MUSICAL” 
promete deixar o público com a impressão de que 
estão literalmente diante de Karen e Richard 
Carpenter.

O espetáculo Carpenters Superstar
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Anna Lú
Karen Carpenter

Mais que uma cantora independente, uma mulher 
independente. Mais que dona de bela voz, uma 
compositora, autora das próprias canções e decisões 
artísticas; experiente, apesar da pouca idade, porém 
com frescor na forma como percebe e faz a crônica – 
superfeminina – de seu tempo. Vestidos que não 
servem mais, guardados para sabe se lá quando; 
romances que não sobrevivem à primeira viagem, 
dores de amor que ficam para trás diante de pequenos 
prazeres cotidianos… Tudo destilado no registro de 
mezzo soprano, com invejável desenvoltura nos 
graves e zero de inclinação a maneirismos 
exibicionistas.

Ainda adolescente, emendou gigs em diversas 
formações conceituadas de São Paulo, até que, em 
2002, surgiu o convite para participar do programa 
Fama, da TV Globo. 

“Foi muito bacana como experiência de vida e de 
afirmação. Eu tinha 19 anos e pude aprender bastante 
em todos os aspectos.
Respiro música desde que nasci. Nunca fiz outra coisa 
na vida” 

Fábio Pessoa
Richard Carpenter

Multi-instrumentista, Pianista, baterista, 
violonista, cantor e maestro arranjador Veia 
artística de uma família de grandes músicos e 
um carisma ímpar. Romântico incorrigível ao 
piano, faz dos acordes a química perfeita entre 
os bemóis e sustenidos da alma.

Quando criança já estudava bateria e piano 8 
horas ao dia até se profissionalizar aos 15 
anos. Aos 24 anos participou do programa O 
Show da virada Rede Globo, acompanhou 
artistas como: Ivete Sangalo, Daniela Mercury, 
Fabio Jr, Sandra de Sá, Jair Rodrigues, Marina 
Elali, Rita Lee, Rádio Taxi, entre outros. 

“Acredito no poder que a música transmite aos 
que se permitem ouvir”.

Interpretes
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Folha de São Paulo 
• Anúncio de 4 colunas
• 3 Publicações 

OESP
• Anúncio de 2 colunas
• 2 Publicações 

ISTO É
• Anúncio de 1/2 página
• 2 Publicações

ISTO É DINHEIRO
• Anúncio de 1/2 página
• 2 Publicações 

Rádio Alpha 
• 104 inserções 

Eletromídia Shoppings
• 40 Monitores de plasma 

Aeroportos SP/RIO
• Monitores de informação dos aeroportos

Ação envio de Flyer Digital
• Anuncio para clientes da Ingresso Rápido

Plano de mídia
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Redes Sociais

3 Publicações imagem Facebook
• publicações impulsionadas para publico direcionado

3 Publicações Vídeos Facebook
• publicações impulsionadas para publico direcionado

3 Publicações fotos instagram
• publicações impulsionadas para publico direcionado

3 Publicações Vídeos Instagram
• publicações impulsionadas para publico direcionado

5 Publicações Storie Instagram

20.000 flyers
• Serão distribuídos em 3 fases, vinte mil flyers
em pontos pré determinados e ações de marketing. 

Plano de mídia
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Perfil do Público
• Classe Social B e A
• Faixa etária média entre 30 e 70 anos  

Numero aproximado de pessoas impactadas pela mídia direta e indireta
• 900.000 (Novecentas mil pessoas)

Público esperado
• 2100 (Duas mil e cem pessoas) 

Impacto das mídias
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Cotas de Patrocínio

Patrocínio Master
• Sua marca será colocada como apresentadora do espetáculo, citada e tendo sua logo
impressa em destaque junto ao título do evento, em 100% do material de mídia.

• Promoções e ações de marketing especiais para clientes da sua empresa.

• Sua marca terá posição de honra em destaque em todos os telões e espaços de 
mídia no dia do evento, podendo ser apresentados vídeos ou ações promocionais 
de sua escolha.

• Lugares especiais para que pessoas de sua escolha possam assistir ao espetáculo 
com em uma experiência agradável e exclusiva.

VALOR: R$ 60.000,00  (Sessenta mil reais). 

Patrocínio Gold
• Sua marca será colocada como patrocinadora do espetáculo, citada e tendo sua logo
impressa em 100% do material de mídia.

• Promoções especiais para clientes da sua empresa..

• Lugares especiais para que pessoas de sua escolha possam assistir ao espetáculo 
com em uma experiência agradável e exclusiva.

VALOR: R$ 40.000,00  (Quarenta mil reais). 

Patrocínio Silver
• Sua marca será colocada como apoiadora do espetáculo, tendo sua logo
em 100% do material de mídia.

• Promoções para clientes da sua empresa...

VALOR: R$ 20.000,00  (Vinte mil reais). 

Carpenters Superstar no Tom Brasil



Considerações nais
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Os números da AbR Produções impressionam: Mais de 2 milhões de espectadores, centenas de shows 
corporativos para as principais empresas do Brasil, Shows de Norte a Sul nas grandes feiras e exposições e 
nos maiores teatros e casas de shows do País!

Carpenters Superstar é sinônimo de sucesso de público e crítica.

Participar de um evento deste porte em uma das principais casas de shows de São Paulo é uma grande 
oportunidade para as empresas divulgarem e agregarem valor a suas marcas e/ou produtos junto ao 
público altamente qualificado e consumidor.

O Espetáculo é voltado ao público adulto qualificado, na faixa-etária de 30 aos 70 anos das classes AB.

Não fique de fora deste projeto! Investir em cultura é uma grande ferramenta de marketing e promoção.

Veja Alguma empresas que investiram em shows e patrocínios da AbR Produções:

GRUPO CREDICARD | LAND ROVER | BMW | PFIZER DO BRASIL | BANCO ITAÚ

GRUPO SAINT-GOBAIN | CULTURA INGLESA | UNIMED | SAESP | DURATEX | TIGRE/SA | UMBRO

CVC TURISMO | SIEMENS DO BRASIL | METAL LEVE | ROCHE | ULTRAGÁS | ELETRONORTE



 

Tel: 11 2609-2605
       11 94775-5088

carlos@abrproducoes.com.br

Rua Pelotas, 42- Sl. 04 - Vila Mariana 
São Paulo/SP. - CEP:  04012-000
 

ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 
CNPJ: 15.367.434/0001-00
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Contato


