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Artistas apostam na capacitação para conquistar espaço no mercado. 
 
Foi-se o tempo em que artistas se apoiavam apenas em dons e inspirações. Hoje, profissionais 
que atuam no setor artístico precisam se qualificar para conquistar uma fatia do mercado, 
evitando equívocos que levem ao desperdício de tempo e dinheiro. Tampouco é suficiente ao 
artista apenas a capacidade de criação. É fundamental que ele conheça todo o restante do 
processo, desde a divulgação até a comercialização da obra. Ou seja, aos poucos o setor vive a 
profissionalização de suas atividades.  
 
Paralelamente às novas exigências do mercado, surgem os cursos em universidades e 
instituições de ensino, que buscam capacitar músicos e pintores. "Mesmo os artistas que têm 
talento podem aproveitar os ensinamentos para aprimorar a técnica, além de ser uma ótima 
oportunidade de fazer contato com outros profissionais da área", analisa Glaucia Santos, 
consultora de Recursos Humanos da Catho. 
 
Pensando nisso, a música Taty Cirelli costuma buscar cursos de especialização na área em que 
atua. "Estou procurando me especializar nas atividades dos bastidores. É fundamental saber 
como divulgar a banda e identificar o público-alvo que se deseja atingir", explica. Para ela, 
somente conhecendo cada etapa da produção de um show, um músico poderá entender as 
dimensões de uma apresentação e a importância de alguns itens, como o cenário. "Só assim, o 
músico saberá valorizar o seu trabalho e terá pistas do caminho que deve seguir para crescer 
profissionalmente", afirma. 
 
Taty, graduada em Produção Fonográfica pela Faculdade Estácio de Sá, vive entre viagens a 
Petrópolis, onde mora, e ao Rio, local em que encontram os cursos de especialização. Ela se 
dedica somente à arte há sete anos, tocando em bandas, como a Top Top, que canta 
composições de décadas variadas em festas comemorativas; produzindo outros grupos; e 
ensinando música a crianças em colégios. Taty investe ainda em carreira solo.  
 
Postura empreendedora: Para ajudar nas diversas funções, a artista se matriculou no curso 
Música: Empreendedorismo e Inovação, oferecido pela Coordenação de Empreendedorismo da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O objetivo da universidade é 
preparar produtores musicais e fonográficos, artistas, bandas, universitários e interessados no 
setor para que sejam capazes de adotar postura empreendedora em suas carreiras. "O 
mercado cada vez mais exige profissionalização. Não basta a competência musical para 
conseguir visibilidade e se destacar no meio", avalia Alfredo Laufer, professor de 
empreendedorismo da PUC-Rio, que ministrará aulas no curso. 
 
As mudanças na forma de consumo da música promovidas pela internet obrigam cada vez 
mais que os profissionais desse setor cuidem de suas carreiras como um negócio 
independente. No entanto, esse não é o único segmento artístico a demandar atualizações. 
Monique Cunha trabalha há cinco anos com objetos feitos de papel, como cestas, caixas 
decorativa e algumas esculturas em argila. No meio do ano, a artista começou a aplicar 
pintura nestes objetos. Por isso, decidiu se matricular no curso de Pintura Mural, da 
Universidade Veiga de Almeida (UVA). 
 
"Arte não é feita só de talento, mas de conhecimento de novas técnicas, história e 
experimentação. Arte por inspiração muitos fazem, mas o mercado exige algo mais. É 
essencial que cursos sejam feitos, embora não exista exigência formal para isso", explica 
Monique. Geralmente, o segmento artístico não cobra currículo, tampouco capacitações. "Os 
artistas, em geral, terão sua capacidade comprovada de acordo com sua produção, e não 
formalmente, por meio de um currículo", acrescenta Glaucia, da Catho. No entanto, o 
aprendizado influencia na qualidade dos trabalhos e, conseqüentemente, no sucesso do 
profissional. 
 



Álvaro Nascimento, professor de Produção Executiva de Shows e Eventos do Instituto de Artes 
e Técnicas em Comunicação (Iatec), conta que sua geração teve que aprender errando, mas 
que hoje isso já não é possível em função do tempo e do dinheiro, cada vez mais limitados. 
Por isso, ele julga fundamental a realização de cursos nas áreas, ainda pouco encontrados em 
instituições de ensino, em sua opinião. "A maioria dos artistas tem visão apenas de curto 
prazo. Quando a pessoa tem conhecimento de todo o processo, sabe o quê e como cobrar dos 
profissionais com quem se trabalha", explica. 
 
Gian Bosco trabalha com produção de shows e artistas e concluiu o curso ministrado pela 
Iatec. Ele garante que o trabalho é facilitado quando o cantor ou a banda têm conhecimento a 
respeito das demais etapas necessárias para promovê-los. "Percebo em alguns artistas esse 
perfil. Tanto que alguns são capazes de ser empresários deles mesmos. O mercado está 
crescendo e se profissionalizando. Daqui a pouco não haverá mais lugar para amadores", 
afirma Bosco. O produtor fez o curso da Iatec para se aprimorar e conhecer mais profissionais 
da área. 
 
Carreira acadêmica: Para artistas que buscam carreira acadêmica, Marcelo Campos, 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto de Artes da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), aconselha a inscrição em um curso de 
graduação ou mestrado. Com essa formação, o profissional terá aprendizado mais voltado para 
a informação do que para a técnica. "A universidade torna-se um espaço para a reflexão, 
caracterizando-se por formação mais ampla", explica Campos. O professor enfatiza a exigência 
do mercado por especialização, com a importância de conhecimentos na área de captação de 
recursos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 mar. 2007. Caderno Carreiras, p. B-9. 


