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“Tudo o que a mente humana pode conceber, ela 

pode conquistar.” Napoleon Hill
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RESUMO 
 
 
 
Este relatório descreve as etapas para a criação de um curso online sobre marketing digital 

para artistas, produtores e gestores culturais. Com o propósito de detalhar, foi utilizado textos, 

imagens, tabelas e gráficos dispostos em meio às várias fases da produção, incluindo desde o 

recolhimento dos dados, da pré-produção, produção, pós-produção e os resultados obtidos 

pelo curso online. O evento tem como objetivo principal mostrar aos artistas, produtores e 

gestores a necessidade de um processo de marketing online sobre seus produtos e serviços 

culturais. Assim, o profissional da área cultural poderá pesquisar, planejar, criar, publicar e 

mensurar os resultados seus projetos, de forma muito organizada e eficaz. Além do mais, o 

artista ou profissional de cultura, precisa conhecer profundamente para quem ele está se 

comunicando: a marca seus produtos e serviços; identificar os problemas e as competências 

do projeto para iniciar e terminar utilizando um processo de planejamento para o resultado; 

gerar conteúdo e disponibilizar para o público para que haja engajamento e recomendação do 

seu trabalho nas redes sociais, fóruns e sites; conhecer a jornada do consumidor e adaptar a 

sua promoção; encontrar e se utilizar de técnicas de diferenciação de mercado para propagar a 

sua marca e o seu conteúdo; personalizar a comunicação saber se relacionar com seu público e 

por último saber medir os resultados obtidos para realinhar todo o processo novamente. O 

curso online consiste de uma metodologia prática para que o artista, produtor ou gestor 

cultural visualize o conteúdo disponibilizado através de plataforma online e comece a aplicar 

no dia a dia. O relatório também trata das dificuldades, das soluções encontradas e dos 

resultados obtidos para o comprimento das etapas para finalização do curso online. 

 

Palavras-chave: cultura, artista, curso online, empreendedorismo, marketing digital, 

publicidade online; 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

Um curso online é o acesso a conteúdos informacionais, transformados em métodos e 

disponibilizados através da internet. Onde o adquirente, de forma gratuita ou paga, acessa, 

com login e senha, uma plataforma virtual, sendo dispostos assunto ou tema. 

 

Em 2017, o conceito de cursos online se modificou pelo acesso à banda larga e a 

modernização das plataformas de ensino à distância. Diferente da afirmação do professor 

Marcos Silva que diz: 

 

“Em EAD online reproduz-se o mesmo paradigma do ensino 

tradicional, em que se tem o professor responsável pela produção e 

pela transmissão do conhecimento. Mesmo os grupos de discussão, os 

e-mails, são, ainda, formas de interação muito pobres. Os cursos pela 

Internet acabam considerando que as pessoas são recipientes de 

informação. A educação continua a ser, mesmo na tela do computador 

online, que ela sempre foi: repetição burocrática ou transmissão de 

conteúdos empacotados. Se não muda o paradigma, a Internet acaba 

servindo para reafirmar o que já se faz.” (Silva, 2006 - p.53)  

 

Hoje em dia, os cursos online estão em franco crescimento, porém, no futuro serão 

muito mais corriqueiros e usuais.  

 

Marketing digital é, a utilização do marketing através dos meios digitais com o intuito 

de promover a comunicação de empresas e profissionais liberais para que possam utilizar - 

por meio da Internet e dos gadget’s e outros meios digitais - para divulgar e comercializar 

seus produtos, conquistar novos clientes, melhorar a sua rede de relacionamentos e atingir 

melhores resultados.  

 

A cultura, processo de interação que envolve a produção e circulação de produtos, 

eventos e serviços, como defini assertivamente Canclini: 

 

“A cultura abarca o conjunto dos processos sociais de significação. 

Onde o modo mais complexo a cultura abarca o conjunto dos 
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processos sociais de produção, circulação e consumo da significação 

da vida social.” (Canclini, ) 

 

Estamos vendo, hoje, no Brasil, uma explosão de pessoas e empresas falando sobre 

marketing digital, vendas online e empreendedorismo. Não é apenas uma moda, mas, sim, o 

movimento de mudança do pensamento e das ações do mercado e da sociedade.  

 

Neste relatório, é evidenciado como os artistas, produtores e gestores culturais podem se 

beneficiar das ações e movimentos do marketing digital, através do empreendedorismo, em 

prol da evolução ou de uma melhoria no mercado cultural brasileiro. 

 

1.1 Justificativa 

 

 

A internet, trouxe a sociedade global, a comunicação instantânea, as compras online e a 

viralização de memes em questão de segundos. Hoje em dia, os quinze minutos de fama, 

tornaram-se segundos de fama. Qualquer pessoa com uma câmera, microfone ou um 

smatphone é o agente comunicador. Através do aumento do acesso à banda larga e acesso 

móvel, possibilitou que “o meio é a mensagem” cunhada por Marshall McLuhan fosse 

multiplicado a enésima potência. Passamos de espectadores passivos ou consumidores fiéis à 

produtores-consumidores (prosumers).  

 

Prosumer, definido por Toffler, vem da união das palavras produtores (producers) e 

consumers (consumers). Os consumidores saem do sofá para serem protagonistas da 

comunicação dos seus produtos, eventos e serviços através da rede. 

 

Nesse contexto, a ligação antes - um para um - transforma-se numa interconexão de - 

muitos para muitos. A comunicação, é hoje, multiplicada pela quantidade de pessoas 

envolvidas, o que dificulta ainda mais o processo de escolha. 

 

Assim, a comunicação é multifacetada, multidirecional e é transmutada no paradoxo das 

escolhas. A decisão do consumidor final é, cada vez mais definido pelo processo de marketing 

online ou, como convencionou-se chamar de marketing digital. Essa modalidade, não anula o 

marketing tradicional ou “offline”.  
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Dito isto, a decisão final do consumidor, nos dias de hoje, é definida pelo valor 

intrínseco e dos benefícios do produto ou serviço, que pelo preço. Resumidamente o que faz 

os consumidores decidirem é o benefício, mais valores, mais poder transformacional do 

produto ou serviço. Esse poder transformacional enunciado, quer dizer sobre quanto de ação 

ou resultados o cliente terá tendo posse da oferta. 

 

“A demanda por músicas que não estão nas paradas de sucesso 

parece ilimitada. E verdade que essas músicas não são vendidas em 

grandes volumes, mas sempre sai alguma coisa. E como elas não 

passam de bits num banco de dados, cujo armazenamento e entrega 

custam praticamente nada, a soma dessas pequenas quantidades acaba 

gerando volumes significativos.” (Chris, 2006, p.9) 

 

Compramos os bits, em forma de textos, imagens, ilustrações e vídeos, através da oferta 

antes de termos propriamente o produto ou serviço, digital ou físico. Primeiro compramos a 

oferta (que é virtual, bits) para depois obtermos o resultado dela - o produto ou serviço. Bits  

transformados no meio de troca financeira. 

 

Como afirmou, ainda no livro A Cauda Longa, Chris Anderson: "Num mundo em que o 

custo da embalagem é praticamente zero, com acesso imediato a praticamente qualquer 

conteúdo nesse formato, os consumidores apresentam um comportamento consistente: olham 

para praticamente tudo. Acho que isso exige grandes mudanças por parte dos produtores de 

conteúdo — apenas não sei que mudanças são essas!" 

 

 

1.2 Problema 

 
 

Criar, editar, publicar e compartilhar músicas, filmes, livros, imagens, podcasts, ou 

qualquer produto cultural, é de extrema facilidade, nos dias de hoje. Vista a quantidade, cada 

vez crescente, de artistas produzindo e publicando na web, através de plataformas como o 

YouTube, Flickr, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google Plus, através dos blogs ou de 

plataformas específicas. 
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O problema é que não dependemos mais exclusivamente do mainstream (veículos de 

massa), porém, agora, aumentamos exageradamente a quantidade de artistas, produtos, 

serviços e eventos culturais e suas implicações. Como se destacar no meio disso tudo? 

 

Para responder essa pergunta é que o marketing digital e suas ações, notabiliza por 

meio de ações específicas e tangibiliza o resultado por meio das métricas de downloads, 

comentários, compartilhamentos e quanto o público está interagindo e reagindo a essas ações. 

 

Para ser notado no meio digital artistas, produtores e gestores culturais recorrem a 

criação de perfis e páginas em redes sociais, sites e blogs, comunicação instantânea através de 

aplicativos de mensagens instantâneas como o Messenger, WhatsApp, Telegram, etc. Mas, 

isso recai sobre um grande problema que é utilizar a rede sem objetivos, ações, métodos e 

processos de mensuração dos resultados. Todos querem resultados, mas poucos se destacam. 

 

1.3 Hipótese 

 

 

O ideal recomendado seria artistas, produtores e gestores culturais começarem todo o 

processo se comunicando com a sua audiência já formada e perguntando qual ações, produtos, 

serviços e eventos ela mais gostou e qual elas querem que seja repetida. Entender qual é o 

posicionamento que ser quer atingir, qual mensagem será transmitida, quais as ações podem e 

devem ser tomadas, qual é o público-alvo que será impactado, quais veículos e quais fontes de 

tráfego utilizar. Dessa forma, seria obtido resultados tangíveis, analisado quais ações deu 

certo ou não e, consequentemente, em que ações focar e repetir.  

 
 

1.4 Objetivos 

 
 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um curso online para se comunicar, 

abrir as discussões e entender como está o cenário das produções, produtos e serviços de 

artistas, produtores e gestores culturais e quais são as ações utilizadas através do marketing 

digital, quanto estão investindo e quais ferramentas e plataformas são utilizadas. 
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Para isso foi utilizado o Youtube, como plataforma de transmissão de vídeo streaming, 

através de um hangout ou live (evento ao vivo) e por meio do Wordpress, plataforma de 

gerenciamento de conteúdo (Content Management System - CMS, no inglês) para centralizar 

o player do vídeo e uma caixa de comentários do Facebook para o público comentar a 

transmissão com suas dúvidas e sugestões. Dessa forma pudesse ser disponibilizada um 

material 

 

Para ajudar o setor de cultura, o evento teve como papel central, facilitar o 

entendimento das técnicas, ferramentas e processos do marketing digital e mostrar como 

artistas de diversos segmentos, produtores e gestores culturais podem se beneficiar das 

estratégias online e obterem resultados mais satisfatórios. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Introdução sobre a Cultura 

A arte e a cultura é muito mais que apena a definição que de Canclini. A cultura e a arte é um 

instrumento de provocação, de alerta e de transformações. Os artistas, produtores ou gestores 

culturais são os agentes dessa mudança e de “meter o dedo na ferida” e “meter o bedelho onde 

não foi chamado”. 

“O objeto cultura não é fácil de ser abordado [...] É conceito polissêmico, multifacetado, de 

difícil teorização, o que implica múltiplos olhares sobre seus sentidos e significados, presentes 

nos processos de transformação em bens e serviços dos quais participamos.” (Glossário de 

Cultura) 

2.2 O que é Cibercultura? 

“Cibercultura - É a cultura do ciberespaço, que é o espaço da virtualidade mediado pela 

internet. É considerado por Pierre Lévy novo espaço de comunicação quevem crescendo com 

a ampliação de um movimento internacional de pessoas ávidas para 

experimentar,coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias 

clássicas nos propõem,ou seja, o ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores.Sendo assim, a cibercultura é o conjunto de técnicas, 

materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem, juntamente, como crescimento do ciberespaço.” 

2.3 Empreendedorismo 

É a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências 

na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e 

gerar um impacto positivo. 
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2.4 Marketing Digital 

 

O marketing digital é uma forma de fazer com que, no infinito de opções, o produto 

com maior “capital social”, ou seja, provas da comunidade com comentários, 

compartilhametos e indicações sobre o produto ou a solução. 

Marketing digital são ações de comunicação que as empresas podem se utilizar por 

meio da Internet e da telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e comercializar 

seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. Ele 

engloba a prática de promover produtos ou serviços através da utilização de canais de 

distribuição electrónicos para chegar aos consumidores rapidamente, de forma relevante, 

personalizada e com mais eficiência.[1] 
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3 METODOLOGIA 

Foi utilizado, neste trabalho, a metodologia dos 8P’s do Marketing Digital, para 

aumentar o grau de precisão dos processos. 

3.1 1P - Pesquisa 

Iniciamos o objeto deste estudo e relatório por meio da pesquisa. Estudar e entender o 

comportamento dos consumidores para que – os produtos e serviços da empresa – sejam 

direcionados ao público-alvo específico, analisar suas buscas online e o que estão falando em 

blogs de concorrentes, grupos no Facebook, fóruns e comunidades abertas.  

 

Imagem 1. Pesquisa inicial sobre dúvidas gerais de artistas.  

 

Nsse processo, de pesquisa e coleta de dados inicial, não tem nenhuma relação com o 

achismo sobre determinado mercado, nicho, produto ou serviço. É a pesquisa direta sobre o 

que os usuários, prospects e clientes de um concorrente próximo já estão deixando de registro 

na web. 
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Imagem 2. Pesquisa no Yahoo Respostas sobre músico.  

O objetivo aqui foi colocar as informações de dúvidas, questionamentos, problemas, 

entraves, objeções e causas de insatisfação do cliente em relação aos concorrentes ou em 

relação ao mercado.  

Um problema enfrentado para a coleta do arsenal de informações deixadas como 

rastros pelos usuários foi substituida pela ituição de áreas a se atingir ou profissões a se 

atingir. Foi realizada uma pesquisa em relação as áreas culturais (cinema, música, teatro, 

dança, artes) e quais profissões dentro de cada segmento se poderia atingir. 

 

Através do “Os 8Ps do Marketing Digital”, Conrado Adolpho mostra claramente que a 

pesquisa não serve para identificar o que você sabe e colocar em ação, e sim, reunir a maior 
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quantidade de informações relevantes que demonstrem uma real necessidade da comunidade 

para a resolução do problema. 

Foi seguido o projeto de acordo com uma pesquisa já tendenciando quem e o que seria 

produzido, sem ter em vista os olhos do consumidor, através do seu rastro virtual. A jornada 

do consumidor deve ser levada em conta em todo processo de marketing de relacionamento. 

 

 

Imgem 1 – A Jornada do Consumidor. 

Esse problema foi revertido, com a definição do público e da construção da persona 

(que é a representação do cliente ideal) realizada através do mapa da empatia que identifica e 

amplia a ótica do produtor em relação ao seu potencial cliente future.    

 

3.1.1 Definição de Público-Alvo 

A definição do público-alvo é algo mais amplo e geral. Parte da visão macro, para uma 

específica. Assim, foi definido o público-alvo artistas, produtores e gestores culturais, de 
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variados segmentos do cinema, música, arte, literature, dança e teatro, produtores culturais, 

gestores e secretários municipais de cultura. 

 

“Antes de tudo, temos que nos perguntar quem é o nosso público-alvo, com 

quem queremos falar, quem queremos atingir com a nosso mensagem e criar 

um relacionamento por meio do marketing de conteúdo. Essa questão Inicial 

às vezes parece óbvia, mas na maioria dos casos é resolvido de forma muito 

simplista. Voltando ao exemplo da empresa de táxi seria mais ouvir dizer 

que o público-alvo é composto por pessoas das classes A e B. Mas esse não 

é o público-alvo porque as crianças e os jovens não dirigem e, portanto, não 

interessa a empresa de táxi. Quando me refiro a público-alvo, penso em algo 

mais específico, como “os casais, entre 25 e 55 anos, das classes A e B que 

estão indo a um restaurante na minha cidade”. Isso é uma boa definição de 

público-alvo. Se você acha que seu público-alvo é muito amplo, divida em 

grupos menores, que possam ser específicos, e trabalhe com esses grupos 

várias campanhas de conteúdo. Se você tentar atingir todo mundo não 

alcançará ninguém, ou pior atingirá o público errado e desperdiçar a 

oportunidade.” (Torres, 2009, p.88-89) 

 

3.1.2 Estudo da Persona 

 

Para entender qual é o cliente ideal ou a imagem de um cliente ideal, foi criado o 

estudo da persona, através do mapa da empatia. Com esse estudo, é possível prever algumas 

características e saber o que identificar de pontos em comum entre o produtor e o consumidor. 

Reunindo essas informações fica mais evidente e claro qual público se quer atingir e qual 

público excluir do processo de captação de contatos e posterior relacionamento. 

 

“A primeira coisa a se entender é que continuamos falando de marketing e 

de consumidores. Quando falamos de marketing digital e Internet, estamos 

falando sobre pessoas, suas histórias e seus desejos. Estamos falando sobre 

relacionamentos e necessidades a serem atendidas. [...] O consumidor é o 

mesmo, e seu comportamento online reflete os desejos e valores que ele traz 

de sua experiência na sociedade.” (Torres, 2009, p.62) 
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3.1.3 Mapa da Empatia 

Segue as perguntas respondidas no mapa da empatia: 

O que pensa e sente?  

 O que você realmente quer? 

 O que você não quer de jeito nenhum? 

 Quais as preocupações que atormentam? 

 Quais são as suas maiores aspirações? 

 

O que escuta? 

 Como o ambiente que influencia? 

 O que seus amigos vizinhos e familiares que dizem? 

 Quem realmente influencia? 

 O que eles esperam? 

  O que a mídia diz? 

 

O que vê? 

 Como você percebe as opções? 

 Como é a casa dos seus vizinhos amigos e familiares? 

 O que as outras pessoas estão fazendo por aí? 

 O que aparece na mídia?  

 

O que fala e faz? 

 Como você se veste? 

 Qual o seu estilo? 

 Qual a história que você conta? 
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 O que você expressa? 

 O que quer mostrar aos outros? 

 

Quais são as suas dores? 

 O que você o que pode dar errado? 

 O que seria muito ruim se acontecesse? 

 Quais obstáculos estão a sua frente? 

 Qual o maior obstáculo entre você e as aspirações? 

 

Quais são os objetivos? 

 Qual vai ser o projeto ideal? 

 Qual é o projeto ideal? 

 Onde você quer chegar? 

 O que é extremamente desejável? 

 Como você mede o sucesso? 

 

 



22 

 

3.1.4 Criação das Segmentações 

 

3.2 2P – Planejamento 

Com os dados sobre o perfil do consumidor e o que ele está buscando em mãos, é hora 

de planejar a sua empresa para chegar até esse grupo de clientes. 

 Qu 

Definição de metas 

A meta do site 

Elaboração das Diretrizes ou ‘Missão Crítica’ da Academia dos Artistas 

 - Layout 

- O que será feito em cada um dos P’s 

- Quais as melhores palavras a se trabalhor no SEO 

- Trabalho em Redes Sociais 

- Divulgação de Links Patrocinados 

- Indicadores de medição 

- Como o site se transformará numa plataforma de negócios 

- Usabilidade 

- Técnicas de otimização de sites (SEO, SEM) 

Planejamento de palavras-chave (+ divulgadas) 
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3.3 3P – Produção 

 

Fazer os preparativos de comunicação, tecnologia, estruturas e afins para realização prática da 

estratégia planejada. 

3.3.1Criação de um Blog Institucional 
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Imagem 4. Captura de tela do website da Academia dos Artistas. 

 

3.3.2 Criação de Página de Fãs no Facebook 

 

3.3.3 Página do Instagram 
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3.3.4 Criação de lista de e-mail marketing 

Modelo de E-mail após o Cadastro 
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3.3.5 Criação de Páginas de Captura 

 

3.3.6 Criação de Página de Obrigado 
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3.3.7 Criação da Página de Download 

 

 

3.3.8 Página de Login da Área de Membros 
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3.3.9 Área Interna da Academia dos Artistas 

 

3.3.10 Criação de Banners 
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3.4 4P – Publicação 

 

Ativa o projeto, agora é a hora de colocá-lo em prática e iniciar mais algumas etapas. 

Ativação através de tráfego 

3.4.1 Anúncios 

 

Banner: 728x90 

 

Banner 300x250 
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Banner 300x600 

 

 

 

3.5 5P – Promoção 

 

Elaborar e disseminar campanhas promocionais nos veículos de comunicação da web, como  
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3.5 Redes sociais 
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3.6 6P – Propagação 

 

Incentivar os consumidores a propagarem as campanhas e torná-las um meio autônomo de 

expansão do negócio, com os ‘virais’ da internet. Além de elaborar estratégias de 

atendimento, pós-venda, diferenciais que adicionam novas oportunidades para que o seu 

negócio se expanda e seja comentado, avaliado, relevante ao seu público. 

 

 

3.7 7P – Personalização 

 

Fidelizar clientes tem a mesma importância de captar clientes novos. Focar no relacionamento 

com o público que já conhece a empresa é o sétimo passo dos 8 Ps. Através de um pente-fino 

utilizado para refinar ainda mais a comunicação de forma a se tornar específica e objetiva ao 

seu público, cada vez mais. 
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3.8 8P – Precisão 

 

Estudo dos resultados atingidos até aqui. Analisar o que deu certo e o que pode ser melhorado 

é o passo final do ciclo. Porém é também o Start para um novo ciclo 8Ps com mais qualidade, 

voltando então a pesquisa mais profunda, ao planejamento baseado em dados já coletados do 

próprio mercado e das atividades anteriores, realiza então a produção do novo planejamento, 

coloca a estratégia em prática, realiza a propagação desse novo planejamento, estrutura 

melhor enquanto ainda ativo e por fim, mensurar os resultados novamente e o ciclo volta a se 

preparar para um novo start. 

 

Email Markeitng 
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APENDICE 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Criação da Persona utilizando o Mapa da Empatia 

 

PERFIL DA PERSONA 

 

 

 
 

Nome: Diego El Kouri 

Profissão: Artista Plástico 

Idade: 31 

Onde mora: Goiânia - GO 

 

 

O que ele ouve?  

 Diego atualmente vive com sua mãe doente. Sua namorada vive junto com eles. Sua 

namorada, que estuda para concurso e cujos ciclos menstruais ficam cada vez mais 

complexificados, desgosta da situação. Cobra de Diego uma postura mais firme e 

assertiva para sustentar seu estilo de vida, uma vez que, por mais que consiga vender 

seus quadros, ainda se encontram entre um regime sazonal de boas estações e 

perrengues. Ela constantemente lhe cobra dizendo: “Por que você não arruma um 

emprego, Diego?”. A mãe, doente, agradece a presença do filho sob seu teto, as 

facilitações e ajuda. Porém, sente por ele mesmo uma espécie de compaixão. Por ainda 

não ter conquistado um “lugar ao sol” na vida produtiva da sociedade capitalista 

moderna e consquistado sua independência financeira.  

 

 

O que ele vê? 

 Diego tem uma rotina de trabalho intensa. Acorda, às 4h da manhã, para preparar as 

telas, tintas, espátulas, cinzel, colher, lavar e tirar excessos dos pincéis, preparar a tela, 

fazer rascunhos que vai desenvolver. Isso quando vai “parir” um novo quadro. Senão, 
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basta fazer o ritual anterior e retomar a pintura de onde a havia deixado. Sua mãe e sua 

namorada dormem em aposentos separados. Porém, algumas vezes, Diego faz barulho 

pelo movimento exacerbado e pela força com que se expressa em suas telas. A energia 

vibrando das mãos para o pincel, tintas e imagem gravada, seja por sua respiração 

dificultada pelo cheiro forte da tinta óleo - que se espalha pela casa, mesmo com as 

portas fechadas. Algumas vezes sua namorada acorda de mau humor, o que o deixa 

um pouco atordoado ao longo do dia de trabalho. 

 

O que ele fala? 

 

 Diego tenta se expressar, mas, de maneira a não criar tantos atritos. Pois já viveu 

atritos densos durante sua adolescência e desenvolvimento. Sabe como é dormir em 

lugares desconfortáveis ou não ter lugar para ficar depois de um conflito pesado com 

familiares e colegas. Diego se sente refém de uma situação complicada, pois tem que 

cuidar da mãe, dos afetos de sua namorada, dos planos conjuntos e de suas ambições 

artísticas. Ele se tem em elevado conceito, mas sente que falha com os demais por não 

ter conseguido fazer - ainda - esse conceito ser socialmente validado, reconhecido, 

acolhido. Ele fala sobre isso com os amigos, em raros momentos de lazer. 

 

O que ele ouve dos amigos ou parentes?  

 Alguns amigos, mais próximos, acha que Diego tem talento e gana. Ele deseja e 

ambiciona ser famoso, é articulado, tem pensamentos originais, mas calcados em 

tradições respeitadas socialmente. Seus amigos reservam-no um lugar especial por ser 

um sujeito autêntico em seus quereres, em sua fome de ser. No entanto, poucos 

possuem condições de ajudá-lo a propagar sua arte ou lhe dar o devido suporte 

financeiro.  

 Já seus parentes parecem… discordar das companhias de Diego. Não que ele não veja 

a luta e o esforço do rapaz. Mas, no entendimento pragmático deles, esse esforço pode 

estar sendo mal direcionado ou mesmo desperdiçado. É como se Diego, para eles, 

fosse alguém com problemas que fica o dia inteiro no chão brincando com barro. E por 

isso, Diego é tido por irresponsável, uma vez que RARAMENTE coloca dinheiro o 

suficiente na mesa da sala de jantar da mãe pagar as contas, fazer feira, ou contribuir 

nas reformas que querem fazer na casa. 

 

O que ele vê dos amigos ou parentes? 

 Diego geralmente é comparado, por sua mãe, a alguns de seus primos, como o primo 

Augusto, por exemplo, que montou uma empresa de serigrafia e comprou um carro 

novo há dois meses atrás e comprou o seu primeiro imóvel. “Estabilidade”, eles dizem. 
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E Augusto contribui para a Previdência, logo, daqui há alguns anos, poderá também 

ter direito a uma aposentadoria sem precisar trabalhar se quiser.  

 Algumas tias lhe mandam links com sites de concurso ou oportunidades de emprego 

em telemarketing, recepções de hotel, zeladoria, estágio em rádio ou tv, vagas para 

garçom… mas, Diego é muito “insistente” e “cabeça dura” e não se rende aos “bons 

conselhos” de seus tios e amigos. 

 

O que ele fala dos amigos ou parentes? 

 

 Diego não se encontra mais num estado de nervos em que costumava atacar tudo e 

todos. No seu período mais sensível, não tinha limites quando te tratava de dizer as 

verdades mais repugnantes que pensava sobre todas as pessoas em seu entorno. No 

entanto, a maturidade, a interdependência, os abusos e problemas de saúde, 

transformaram a comunicação cotidiana de Diego. Ele não é mais tão reativo ou 

passivo-agressivo como dantes. Diego busca o consenso e, até, respeita opiniões 

diversas da dele, desde que não o ofendam pessoalmente.  

 

Quais são as dores? Quais são as dificuldades do dia a dia no trabalho? 

 

 Diego percebe que seu trabalho gera desconforto dentro de sua família porque julgam 

que ele emprega mau o seu tempo, que o retorno de suas atividades não possui 

nenhum efeito imediato, exceto muito perifericamente, quando Diego consegue uma 

chance de expôr em alguma boa galeria na sua cidade - e isso quando os artistas mais 

“comerciais” estão em estação de se recolher para criar obras novas, coleções, etc. 

Diego se sente um artesão lerdo em relação às avançadas maquinarias da fama que 

transformam indivíduos menos inteligentes, menos letrados, menos talentosos do que 

seu potencial em estrelas que são curtidas, compartilhadas, comentadas e idolatradas. 

Isso ressente muito o esforço cotidiano, o labor, os estudos pela madrugada adentro, a 

fome de criação que impregna a alma artística dele.  

 Diego possui dificuldades básicas como, muitas vezes, não ter dinheiro para comprar 

materiais básicos: telas, pincéis, tintas que acabam ou ressecam demais, tiribintina, 

papel poroso para esboços, gesso, cal. Ás vezes, é a sua relutante namorada quem lhe 

oferece algum dinheiro extra de seus freelas para ajudar seu namorado. Diego sente-se 

um pouco culpado por se sentir um “peso”, uma “despesa” que não deveria existir. E 

isso lhe provoca constantes crises existenciais e criativas. 

 

Quais são as possíveis soluções para essas dores? 

 

 Talvez se Diego pudesse entrar mais nas mídias, fazer sua imagem - principalmente, a 

imagem de suas obras - circular mais, aparecessem em propagandas, revistas virtuais 
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especializadas, tivesse visualização em trechos da cidade - galerias em pontos de 

ônibus, painéis perto de bibliotecas, museus, próximo do público, visível.  

 Se fosse convidado para falar em espaços de arte, ministrar oficinas, articular-se com 

os setores similares em sua região ou estado/cidade; 

 Se ele fosse melhor orientado para aproveitar a oportunidade ofertada por editais de 

cultura do Estado e/ou iniciativa privada e afins; 

 Se conseguisse articular na Universidade um grupo de estudos que publicasse seus 

resultados trazendo para a comunidade acadêmica a visualização e panorama da 

produção em artes plásticas da localidade; 

 

Quais são as necessidades? 

 

 Diego necessita de um coach ou um staff que possa atender ou pesquisar nichos e 

direções para onde sua arte possa ser apontada e, assim, escoar com o mínimo de 

represamento; 

 Alguém que faça a tradução de seu trabalho para os meios eletrônicos e digitais do 

mercado da arte atual; 

 Alguém que consiga catalizar e capitalizar sua obra de forma a tornar Diego 

emancipado de seu meio opressivo e desconfortável; 

 

O que seria incrível para ele se existisse um produto digital que resolvesse 

completamente o problema dele/a? 

 

 Ampliação de perspectivas.  

 Dissecação realista do Mercado existente e prospectivação de mercados novos. 

 Análise de como os meios atuais IMPULSIONAM, DECRETAM e ABREM 

OPORTUNIDADES para artistas de todas as expressões, estilos, linguagens, 

categorias. 

 Diego fez uma página de fãs no Facebook, Youtube, twitter, instagram, etc (midias 

sociais) e começou a spammar grupos de arte, cultura - buscando receber 

visualizações, retorno e reconhecimento sobre seu trabalho.  

 Diego entende do produto - fazer telas, obras. 

 Diego não-entende COMO FAZER publicidade certeira para vendas virtuais. 

 Tem todas as ferramentas, mas não conhece seus processos. 

 

Quais são as dúvidas que podem surgir sobre o produto? 

 

 Funciona mesmo? 

 Quais garantias ele teria? 
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 COMO ele pode aplicar isso, sendo um artista que só cria e não sabe se vender pro 

mercado? 

 Esse produto poderá me transformar no MELHOR POSSÍVEL dentro do meu nicho? 

 Quem são os potenciais compradores? E se eles não compravam antes POR QUÊ - 

exatamente - irão comprar agora? 

 Há alguma contrapartida do artista nisso? 

 Esse valor está correto dentro do espectro da oferta/demanda no mercado atual? 

 Como posso acreditar que vocês - e seu produto - poderão REVOLUCIONAR a minha 

vida? 

 

 


