
Mercado em expansão 
(08/03/2005)  
 
São poucos os profissionais preparados para atuar no setor do entretenimento. 
 
A indústria do entretenimento em alguns anos terá importância econômica semelhante à 
indústria automobilística. Segundo levantamento realizado pela consultoria 
PricewaterhouseCoopers, no mundo todo esse mercado fatura anualmente 1,3 trilhão de 
dólares e cresce a uma taxa de 6,3% ao ano. No Brasil, o segmento movimenta cerca de R$ 5 
bilhões de dólares anuais. 
 
E o setor não pára de crescer: até o final do ano as principais cadeias de exibição de cinema 
planejam abrir cerca de 30 salas na cidade do Rio de Janeiro. Já a indústria fonográfica dá 
sinais de recuperação depois de anos sofrendo com a pirataria e com os sites de troca de 
música. 
 
Profissionais qualificados para esse setor são escassos. E pensando nesse potencial, a Escola 
Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM Rio), em parceria com a FSR 
Produções Culturais, lançou, no ano passado, o seu Núcleo de Negócios do Entretenimento e 
da Cultura. O objetivo é oferecer especialização nesse mercado a pessoas que já atuam nesta 
área, mas almejam aperfeiçoamento e atualização.  
 
"A indústria do entretenimento é uma das mais dinâmicas e o Brasil ocupa um lugar 
privilegiado nesse mercado pela força de nossa cultura e pelo tamanho de nossa população. 
Nossas indústrias de música e televisão são poderosas e respeitadas no mundo todo", explica 
Leonardo Monteiro de Barros, produtor de cinema e TV, sócio da produtora Conspiração e 
coordenador acadêmico do curso de Formação Executiva em Cinema e TV - Film & Television 
Business. 
 
Além desse, também está com inscrições abertas o Programa de Formação Executiva na 
Indústria da Música - Music Business. "A venda de CDs caiu 45% de 1998 para 2003, mas o 
número de DVDs vendidos dobrou de 2001 a 2003. Os shows musicais em DVD são os grandes 
responsáveis pela recuperação do mercado fonográfico, que, depois de anos de queda, está 
em fase de retomada", explica Jerome Vonk, um dos coordenadores do curso. O mercado 
fonográfico teve que se adaptar às mudanças de comportamento do consumidor e criar uma 
nova forma de se vender música. 
 
Quem já fez a Formação Executiva, reconhece a importância de treinamento para os que 
trabalham na área. "Fui buscar um conhecimento a fundo da indústria fonográfica, do 
funcionamento de uma gravadora e as novidades do mercado. Além disso, a gente tem 
contato grande com as pessoas do meio e fica sabendo de tudo o que está acontecendo. Sinto 
que falta para os empresários do meio musical um know how maior, as pessoas fazem o 
trabalho na intuição", conta Danielle Cohen, empresária do marido, o cantor Alex Cohen. 
 
As inscrições para os cursos estão abertas, e a previsão de início é abril. O Programa de 
Formação Executiva em Cinema e TV - Film & Television Business terá duração de oito meses, 
totalizando 201 horas, com aulas às terças e quintas, das 19h às 21h45. Já o Formação 
Executiva em Música - Music Business tem aulas às terças e quintas, das 19h às 21h45, 
durante três meses, totalizando 72 horas de carga horária. Mais informações pelo telefone (21) 
3523-2323, no site ou pelo e-mail cursos@espm.br. 
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