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Circuito Musical 
 
Conhecida no mundo do Show Business desde 1988, a Circuito Musical, localizada 
em São Paulo, tem como estratégia formar uma unidade de trabalho que consiga 
suprir todas as necessidades do artista, atendendo suas expectativas de forma 
criativa e econômica até o consumidor final.  
Conceituada na área de Produções, cuidando de shows e eventos para o cantor e 
compositor Toquinho e outros artistas, a empresa, repensando sua estrutura, 
resolveu enfrentar desafios que pudessem encontrar soluções adequadas para 
atender bem seus clientes, abrindo espaço para a aproximação dos artistas, 
técnicos e contratantes. Hoje, com novas ramificações, a Circuito Musical atua 
como produtora, gravadora e editora musical, assistida pela ABEART; ABMI e 
AMAR Sombrás, atendendo todas as exigências burocráticas do mercado.  
As atividades da gravadora tiveram início com a solicitação da criação de Projetos 
Especiais, desenvolvendo CDs e DVDs personalizados para empresas. O sucesso 
desses projetos proporcionou à gravadora a possibilidade de atender não só as 
empresas, mas também de comercializar seus produtos, atingindo todo e qualquer 
público que queira adquirir os trabalhos de seus artistas, sejam eles novos talentos 
ou nomes já consagrados. Para isso, conta com importantes parceiros nacionais e 
internacionais, como a Tratore e, como editora musical, a empresa conta com a 
parceria da Universal Publishing MGB.  
Entre as realizações da Circuito Musical, temos as produções de “Vivendo Vinícius” 
1998-1999, apresentando Baden Powell, Carlos Lyra, Miele, Miúcha e Toquinho, 
com apresentações no Metropolitan (RJ), Olympia, Tom Brasil e Praça da Paz (SP). 
O resultado foi a gravação de um CD pela BMG. Já em 1999-2000, tivemos “Sinal 
Aberto” em parceria com Artes da Viola. A produção, com Toquinho e Paulinho da 
Viola, também passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo. As apresentações feitas no 
Metropolitan, Olympia, Teatro João Caetano, Teatro Guararapes, Credicard Hall e 
no então Palace resultaram na gravação de um CD ao vivo, também pela BMG.  
Outros shows produzidos pela Circuito Musical que resultaram em DVD foram "Só 
tenho tempo pra ser feliz", de Toquinho, no Canecão, em 2003, e o CD e DVD 
gravado em setembro de 2008 no Teatro FECAP em São Paulo, "Toquinho e MPB4 
- 40 Anos de Música", com lançamento em 2009 pela Biscoito Fino.  
A partir de 2011, a Circuito Musical criou o show “Toquinho e João Bosco”, que tem 
sido uma parceria de sucesso inigualável em cidades como Salvador, Recife, 
Maceió, Natal, Porto Alegre. No ano de 2014, estamos também promovendo um 
encontro histórico entre Toquinho e Ivan Lins, cuja estreia será na cidade de 
Maceió.  
Divulgando seus artistas pelo Brasil, graças a acordos feitos com empresas 
internacionais, a gravadora lança através da Hobby & Work, Itália, os CDs Bossa 
Nova Duets, Passatempo e Mosaico. Com a Discmedi, na Espanha, os  
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CDs Canciones de los Derechos de los Niños, Passatempo, Toquinho e Jazz 
Sinfônica, Mosaico e Herdeiros do Futuro; com a Radoszynski Producciones, da 
Argentina, o CD Jazz Sinfônica e Toquinho. O lançamento de Toquinho no Mundo 
da Criança, kit com CD, CD Rom e DVD, em parceria com a Delta Editora e 
distribuição da Biscoito Fino, é um dos mais importantes registros da música 
infantil brasileira. Feito para escolas carentes da rede pública, o projeto teve 3 
clipes premiados internacionalmente.  
As parcerias internacionais também valem para a realização de shows. Juan Blanco 
(Icart) e La Bikina, na Espanha; Horácio Acerbo, na Argentina; Palco Reale, na 
Itália, e Enrique Inda, no Chile.  
A Circuito Musical, visando abrir cada vez mais seu leque de artistas, aposta não só 
em músicos e compositores de renome, como também em novos talentos criativos 
e de personalidade, com vários estilos.  
O artista Kabelo é uma das novas apostas. Sua música é uma mistura de vários 
sons que vão do funk ao baião, criando seu próprio estilo. Seu DVD “Alquimia 
Musical”, teve o patrocínio da Klabin e foi produzido graças ao apoio da Lei 
Rouanet (Pronac 110378). Kabelo também participou com sucesso do Circuito 
Cultural Paulista em 2013, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo, mesmo projeto em que a cantora Anna Setton participou como nossa artista 
exclusiva no ano de 2014. A Circuito também investe em parcerias com novos 
artistas, como Gabriel Francis, Fran Fidalgo e a dupla Papa Muti.  
No ano de 2014, a Circuito Musical aprovou junto à Lei Rouanet o projeto “DVD 
Toquinho – 50 Anos de Música” (Pronac 147281), que será realizado no decorrer 
de 2015; intensificou a parceria entre Toquinho e Ivan Lins, culminando em dois 
shows históricos no clube “A Hebraica”, com Orquestra e Coro regidos pelo 
maestro León Halegua. Iniciou também parceria com a casa de shows Terra da 
Garoa, programando aquele espaço com os maiores nomes de nossa música: 
Renato Teixeira, Guilherme Arantes, Joanna, Jair Oliveira & Luciana Mello, 
Simoninha, João Bosco, MPB4, Luiz Ayrão, Ivan Lins, Moraes Moreira, além de 
Toquinho, que ali já fez sete shows ao lado de cantoras da nova geração, como 
Tiê, Verônica Ferriani, Badi Assad, Dora Vergueiro, entre outras. 
Na área fonográfica, estabeleceu parceria com a Radar Records desde 2014, 
lançando trabalhos de Toquinho, Kabelo e Gabriel Francis. 
A Circuito Musical é uma oficina de produção onde todos interagem o tempo todo 

comemorando suas conquistas com muito trabalho, criando ainda inúmeros 

empregos indiretos a cada novo projeto 


