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15 DICAS INFALÍVEIS, PARA ALAVANCAR 
SUA CARREIRA ARTÍSTICA MUSICAL, AO 

SUCESSO DE VIVER E TRABALHAR 100 %, SÓ 
COM MÚSICA E SEUS DERIVADOS, MESMO 

VOCÊ NÃO SENDO DA ÁREA, MAS QUE 
TEM GRANDE INTERESSE DE ATUAR NOS 
NEGÓCIOS DE MERCADOS DA CADEIA 
PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MUSICAL 



Esse Ebook é direcionado para 
você que atua ou queira atuar como: 
Cantor Solo, Compositor, Banda, 
DJ, Empresa, Marca, Produtos e 
Serviços, Negócios, empresário de 
shows, produtor artístico, musical 
e de eventos, donos de estúdios de 
gravações e ensaios, professores 
de música e outros, ou até mesmo, 
como um Profissional Formal ou 
Informal, mesmo você que não é, 
mas que gostaria de se tornar um 
desses Profissionais acima cita-
dos, para atuar nos Negócios de 
Mercados da Cadeia Produtiva da 
Indústria Musical em Geral, podendo 
Viver e Trabalhar 100 %, Só com 
Música e Seus Derivados.  



Entenda agora o porquê, do seu 
projeto não prosperar como você 
gostaria, trabalhando de forma 
única e exclusivamente, só com 
música e seus derivados.

Aprenda as melhores estratégias 
para se construir e alavancar sua 
carreira ao Ápice do Sucesso de 
uma vez por todas, de maneira bem 
sedimentada e consolidada, nos: 
Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical.

Por Wanderson Coelho
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INTRODUÇÃO

Criando chances e oportunidades estratégi-
cas, para construir uma carreira de Sucesso, com 
muita longevidade, bem sedimentada e consoli-
dada, como: “Cantor solo, compositor, banda, 
DJ, marca, empresa, negócio, profissional 
formal ou informal e outros segmentos, ligados 
aos Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva 
da Indústria Musical”. Nesse ebook que prepara-
mos como presente para você, compartilharemos 
dicas matadoras que irão alavancar sua carreira 
como profissional de qualquer segmento, ligados 
a Indústria da Música. Antes de você sair por aí e 
começar a divulgar os seus conteúdos, trabalhos e 
atividades, será extremamente relevante que você 
estude alguns fatores, que serão os pilares princi-
pais e autossustentáveis, para o seu Sucesso como 
profissional na Indústria Musical, tendo em vista, 
que sem esses quesitos, sua carreira profissional, 
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será grandemente limitada ao fracasso e ao 
anonimato, não permitindo que você alcance os 
resultados em alta performance almejados, desde 
quando você iniciou sua trajetória na música ou 
em seus derivados, ok?

Então vamos aos principais pilares, necessá-
rios e autossustentáveis, para alavancar sua 
carreira profissional, rumo ao sucesso:
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1ª DICA:
Seja ousado, calculista e tenha clareza 
de onde, como e quando você pretende 
chegar, para alcançar o seu sonhado 
Sucesso

Existem diversos profissionais de todos os setores e 
segmentos ligados aos: “Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical”, que alcançaram o ápice 
de suas carreiras com muito sucesso, por não terem tido 
receios e inseguranças de correrem riscos de empreender 
nos negócios da música.

Seja como artistas musicais ou empresas, negócios, profis-
sionais formais ou informais, marcas, produtos e serviços, 
do setor musical, pois todos tem ciência que é um objetivo 
muito difícil, mas não é impossível. Contudo todos tem a obri-
gação de planejar metas de forma eficaz e inteligente em 
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suas ações e decisões, por isso que 95 % desses profissio-
nais, nunca alcançam o Sucesso, como já dissemos:

É muito difícil, mas não É impossível, basta 
perseverar com muita inspiração e seguir 
motivado.

Independente, do tamanho de seus sonhos e objetivos 
em sua carreira profissional, nunca se contente com pouco, 
mesmo com todas as adversidades que possam ocorrer em 
sua vida! Por isso sonhe alto, defina grandes metas e objeti-
vos, dividindo-os em pequenas metas, para alcançá-las um  
passo por vez, ok?

Todas as pessoas que alcançaram o Sucesso em qual-
quer área profissional ou segmento dentro e fora da Indústria 
Musical, são seres humanos comuns, que tiveram os mesmos 
sonhos e objetivos que você. Eles tiveram foco, planeja-
ram, sofreram desilusões, levaram tombos e prejuízos, mas 
conseguiram dar a volta por cima, com muita fé e perseve-
rança, tiveram êxito e conseguiram alcançar os seus maiores 
sonhos e objetivos. Mas saiba que isso não acontece da noite 
para o dia. Há construção, com metas a curto, médio e longo 
prazo, muito bem planejadas. 

Uma vez que no começo de toda carreira artística musical, 
empresa, marca, negócio, produto ou serviço e até mesmo 
como profissional formal ou informal, dentro de qualquer 
segmento ou setor da Indústria da Música, a maioria de artis-
tas e profissionais, por não conhecerem o seu funcionamento, 
tiveram e ainda terão muitas dificuldades em suas carreiras, 
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por isso é natural levar muito mais tempo. Mas quando se 
tem algo ou alguém para direcioná-lo, como esse ebook por 
exemplo, o tempo gasto será muito menor. 

Entretanto para fazer o Sucesso acontecer, você precisa 
sonhar e pensar alto, acreditar em você e em seu potencial, 
mas procure sonhar com grandeza e de forma consciente, 
ou seja:

com os pÉs no chão, em algo e pessoas que 
realmente te inspiram, como modelo de sucesso.
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2ª DICA:
Procure se ver num plano, onde você já 
estivesse conquistado seus sonhos e 
objetivos:

Não estou aqui, querendo ensinar à lei da atração ou lhe dar 
aula de física quântica; mas você tem que trabalhar de uma 
forma muito convicta, se vendo como se já tivesse conquis-
tado seus sonhos e objetivos. Tenha em mente que, por mais 
que você trabalhe uma grande meta em pequenas metas 
para batê-las de forma mais rápida, você deverá se ver num 
plano, mentalmente avançado, ou seja:

pessoas de sucesso, dão início a busca de seus 
propósitos e objetivos com muita clareza, já 
sabendo o que realmente querem.
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Pessoas de sucesso planejam de maneira estruturada com 
pensamentos positivos e mentes visionárias, usando práticas 
e hábitos de conquistas, como se já estivessem realizadas e 
se veem e se programam nesse plano.

E é dessa forma que as coisas acontecem em menos tempo 
do que o programado e o Sucesso acaba virando fato, pois 
isso deixa claro quais as melhores estratégias e ajustes que 
você irá aplicar em sua carreira.
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3ª DICA:
Você deverá fazer uma escolha dentre 
duas alternativas: “Dar a volta por cima 
ou se entregar ao fracasso”

Não ter medo de correr riscos, pensar de forma positiva, 
despertando sua mente visionária e empreendedora são os 
pilares principais para construir uma carreira profissional de 
Sucesso. 

Ter toda essa ousadia é de extrema importância, mas não 
é o suficiente. É preciso um conjunto de fatores e um cami-
nho longo e árduo a ser percorrido, mas de uma forma 
diferente e muito mais rápida e acima da concorrência, mas 
com um diferencial estratégico e muito bem planejado, ou 
seja: “Em muito menos tempo”. Mas para isso, você deverá 
ser muito focado e disciplinado, com a produtividade de seu 
tempo, para bater suas metas e alcançar seus objetivos, sem 



Pág. 14

procrastinar, ou seja: “Deixar para fazer amanhã ou depois, 
o que se pode fazer hoje ou agora”, evitando a procrastina-
ção e saindo de sua zona de conforto, você poderá realizar os 
seus maiores sonhos e objetivos. 

Você precisa entender que o seu tempo vale muito mais 
que dinheiro. Quantos bilionários em fases terminais de suas 
vidas, dariam tudo que conquistaram para comprar pelo 
menos mais um ou dois dias de vida aqui nesse plano? 

Você acha que não existem pessoas assim? Pode acreditar 
que sim, porque se dinheiro fosse tudo nessa vida, pessoas 
ricas não iriam a óbito! 

Reveja seus conceitos, arquitete melhor os seus planos, para 
colocá-los em prática, faça ajustes e mudanças necessárias 
para que você alcance o Sucesso. Não se acomode, faça as 
manutenções necessárias para mantê-lo, pois sabemos que 
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é difícil alcançar o Sucesso e mais difícil ainda, é mantê-lo.

95 % dos profissionais na indústria musical, 
não sabem fazer um planejamento a curto, mÉdio 
ou longo prazo.

Quando chegam ao Sucesso acabam caindo e voltando 
para um nível muito mais baixo do que quando começaram.
Isso acontece por não terem uma mente preparada para 
isso e você sabe e já viu muitos que alcançaram o ápice do 
Sucesso e perderam tudo, justamente por não terem uma 
visão de outros segmentos, de forma inovadora e não conse-
guiram acompanhar sua evolução, as novas tendências e 
atualizações do mercado da música, mas também, por não 
terem uma mente visionária e preparada e ao mesmo tempo, 
não se planejaram mesmo que indiretamente ou por trás dos 
bastidores, como verdadeiros empresários e empreende-
dores musicais independentes, de suas próprias carreiras e 
muito menos, não tiveram interesses por aprenderem sobre 
planos de negócios e marketing musical, ou gestão de 
carreiras, Processo de Coaching ou Autocoaching pessoal e 
profissional, enfim, por acharem que o sucesso deles, seriam 
para sempre em suas carreiras: Pura ilusão!

Você tem duas alternativas e uma escolha, então pense 
e responda:

Não importa a sua idade o que você escolhe, o Sucesso 
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ou Fracasso de desistir e ficar procurando culpados para 
sua frustração e covardia de ter tido medo de perseverar e 
até mesmo correr riscos de prejuízos financeiros, ao investir 
em sua carreira profissional em busca do seu tão sonhado 
Sucesso, então você precisa ter clareza do que almeja:

Qual escolha você irá fazer?

Saiba que nunca é tarde, sua idade não quer dizer nada! Por 
isso não permita que pessoas tóxicas, negativas e desacre-
ditadas roubem ou jogue areia em seus sonhos. Perdoe-me a 
franqueza, mas não caia nesse mito de: “Alcance o Sucesso, 
ou morra tentando”, isso é clichê dos filmes de Hollywood. 
Isso é para os desinformados que estão em suas zonas de 
confortos e na fila dos iguais, verdadeiros preguiçosos e são 
fortíssimos e talentosos candidatos, condenados ao fracasso 
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e ao anonimato, por não terem o mínimo de coragem e boa 
vontade de se planejarem de forma profissional e ainda 
ficam esperando a sorte bater em suas portas.

Eles podem até tentar, mas na verdade não da forma 
correta e ainda estão correndo na contramão. Atalhos nunca 
foram bons e, na Indústria Musical não é diferente. 

Você deverá percorrer o mesmo caminho, mas o ensi-
naremos a fazer isso em muito menos tempo e de forma 
planejada. Ou você procura estudar a Indústria Musical e 
toda sua engrenagem de funcionamento e se aprimorar, 
para aprender a fazer um bom planejamento, investindo 
em sua capacitação profissional, conduzindo sua carreira, 
com metas a curto, médio e longo prazo, de forma ousada e 
empreendedora, ou vai nadar, nadar e morrer na praia, o que 
infelizmente é o destino de 95% de todos esses profissionais 
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que atuam na Indústria Musical. 

Você pode até achar exagero de minha parte, mas é o que 
acontece na realidade. Essa diferença existe bruscamente 
entre pessoas que sonham alto e tem além de perseverança 
e planejamento, possuem também uma mente preparada 
para o sucesso, o que os difere dos demais que estão na fila 
e na prateleira dos iguais ou do só mais um. 

É triste, muito triste, mas também é fato! Todos sabe-
mos como entrar nos: “Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical”, mas nem todos sabem 
como conduzir suas carreiras de formas planejadas, para 
se consolidar, alcançar e manter o Sucesso. Por isso digo: “É 
preciso preparo, treinamento com pessoas competentes 
para te guiar”, preparando e capacitando-o profissional-
mente, de forma planejada com clareza e muito foco naquilo 
que você realmente está buscando ou almejando.
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4ª DICA:
Aprenda a fazer com que suas metas 
superem obstáculos que o limitam no 
alcance de seus resultados em alta 
performance

Você pode ter o melhor planejamento estratégico para 
bater suas metas, mas você tem que estar preparado, pois 
não está livre das adversidades e obstáculos que podem 
surgir pelo caminho. Você terá que ter muito autocontrole, 
para saber administrar e gerenciar crises, sem perder o 
equilíbrio, e principalmente, o seu comando ou demonstrar 
fraqueza aos seus liderados. 

Manter a calma, se reinventar e trazer soluções, mostrando 
competências e também, porque você está na posição de 
líder e ao mesmo tempo, se manter firme e perseverante, em 
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busca do Sucesso, de viver e trabalhar 100%, só com música 
e seus derivados, nos: “Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical”, usando os seguintes 
fatores:

 � Para cada meta direcionada em sua carreira, escreva 
o principal propósito que o ajudará a alcançá-la, de 
forma planejada e com eficiência, perguntando a si 
próprio: “Por que desejo tanto e ao mesmo tempo, 
isso é tão importante para mim?”

 � Pelo menos três vezes ao dia, reveja seus pensamen-
tos e conceitos, para ter a convicta certeza daquilo 
que você realmente deseja e almeja de verdade e se 
isso valerá a pena, antes de tomar qualquer decisão 
e investir seu precioso tempo e dinheiro, de forma 
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que você não venha se arrepender de ter feito uma 
má escolha e decisão;

 �Mantenha-se sempre motivado e com a autoestima 
elevada, por pior que sejas as dificuldades. Nunca 
mostre sinal de fraqueza, não conte os seus proble-
mas a ninguém que não possa ajudá-lo a resolver, 
mas se tiver que contar, que seja alguém próximo a 
você e de sua extrema confiança;

Você deverá expor autocontrole e confiança, isso lhe trará 
mais força, determinação e respeito. Dessa forma, dará a 
volta por cima e alcançará o Sucesso, não importa quão 
grande seja seus problemas e adversidades.



Pág. 22

5ª DICA:
Esteja atento as inovações, tendências 
e atualizações nos Negócios de 
Mercados da Cadeia Produtiva da 
Indústria Musical

Saiba que por mais que você possa conduzir sua carreira 
profissional, de forma bem planejada, você pode até correr o 
risco de sofrer alguns tropeços, mas há males que vem para 
o bem.

Tendo em vista que você tem que encarar como apren-
dizado e transformál-os em acertos, fazendo ajustes e 
correções necessários em sua carreira profissional, por isso, é 
muito importante você ter clareza daquilo que almeja, onde, 
quando e como se quer chegar.

Mas pra isso, também é necessário você procurar um 
direcionamento, através de capacitação profissional, com 
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manuais e cursos, com mentores experientes e também, com 
Processos de Coaching, para você alcançar resultados em 
alta performance, nos: “Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical”.

Um profissional em marketing com experiência em 
Processos de Coaching, em gestão de carreiras artísti-
cas musicais, transações comerciais e empresariais nos: 
“Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva da Indústria 
Musical” o ajudará muito a alavancar e direcionar sua 
carreira, empresa, nome, marca, negócio, produtos, servi-
ços, ou como profissional formal ou informal na Indústria da 
Música e ainda o fará ganhar melhores posicionamentos, 
investindo em 50% menos do seu tempo, com maior produ-
tividade e eficácia, para alcançar grandes resultados em 
alta performance. Esse profissional, evitará que você ande 
em círculos, ele te dará um direcionamento correto e bem 
planejado em sua jornada e na construção de uma carreira 
profissional de Sucesso.
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6ª DICA:
Saiba o que fazer para construir uma 
carreira profissional de Sucesso

Quando se tem clareza daquilo que realmente queremos, 
as coisas começam a ficar mais simples e objetivas para 
alcança-las de formas mais rápidas.

É muito importante definir bem as coisas, uma a uma, não 
adianta você querer abraçar o Mundo de uma só vez, o que 
além de sair mal feito, te impedirá conseguir concluir qual-
quer coisa, caso consiga, será de baixa qualidade. Então, é 
muito melhor você fazer suas escolhas por prioridades, ou 
seja: “Aquilo que importa mais em sua carreira, a ser feito 
primeiro”.
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7ª DICA:
Nunca conte os seus sonhos e planos 
para pessoas tóxicas, negativas e 
invejosas

Pessas egoistas e invejosas existem a todo canto, em todas 
as relações. Ninguém está a salvo de encontrar ou conviver 
com alguém desse tipo. São pessoas que não entendem o 
seu negócio, seus sonhos, são egoístas e egocêntricas, para 
quererem te fornecer qualquer tipo de ajuda, ou por não acei-
tarem mais um para concorrer com eles.

Infelizmente existem muitas pessoas assim e isso, acon-
tece todos os dias. A maioria dessas pessoas, não entendem 
verdadeiramente, como funciona o Mundo da música e 
seus derivados, dando opiniões e conselhos contrários e 
sem embasamentos no que estão falando, por não conhe-
cerem a fundo suas chances e oportunidades de prosperar, 
ao viver e trabalhar 100%, só com música e seus derivados, 
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por acharem, que é muito difícil ou até mesmo impossível, 
dizendo aqueles mesmos mitos de sempre como: “Você tem 
que ter um padrinho rico pra bancar, ou que você tem 
que estar no lugar certo, na hora certa, para encontrar a 
pessoa certa, por isso é impossível”. 

São pessoas que te dizem que é melhor você garantir um 
emprego bom e estabilizado através de um concurso, sair 
dessa vida, que você já está ficando velho, precisa dar um 
jeito, estou cansado de ficar te ajudando com suas contas e 
despesas, seus filhos já estão ficando grandes, você precisa 
dar um futuro melhor para sua família, nós o amamos e nos 
preocupamos com você, por isso sugerimos que arrume 
outra profissão e saia dessa vida de fracassos e que esses 
artistas musicais e outros profissionais da Indústria Musical, 
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são acomodados metidos a besta e cheios de estrelismos, 
complementando que na verdade, são um bando de vaga-
bundos que trocam o dia pela noite em troca do mísero 
cachê que ganham, usam drogas, bebidas e gastam com as 
mulheradas e voltam para casa com uma mão na frente e 
outra atrás e por aí vai. 

Infelizmente, em alguns pontos essas pessoas tem quase 
100% de razão, devido aos péssimos hábitos e mal costumes 
que esses antiprofissionais demonstram e, o pior de tudo, eles 
deixarem as coisas se misturarem ao extremo, por falta de 
capacitação profissional de organização e gestão de suas 
próprias carreiras, além de outros fatores que contribuem 
para essa visão negativa e de forma muita generalizada que 
as pessoas têm, dos profissionais da música num todo. 

Resumindo, a maioria, cometem erros grotescos, em suas 
carreiras que os impedem de alcançar o tão sonhado e 
verdadeiro Sucesso e que ao mesmo tempo, podem leva-los 
ao fracasso e ainda dar motivos para essas pessoas tóxicas 
destilarem seu veneno.

perdoe-me o termo usado, mas você sabe que 
isso É fato!

A solução para você alcançar o seu tão sonhado Sucesso, 
está explícita, procure pessoas realmente embasadas e 
dotadas de conhecimentos em sua área, só desta forma, 
você poderá trilhar um caminho mais seguro e certeiro na 
conquista de suas metas para se ter Sucesso em sua carreira.

Não estou falando de você estar nos programas do: 
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“Rodrigo Faro, Faustão, Raul Gil, Ratinho e muitos outros”, 
mas também não descarto isso. Estou falando do principal 
Sucesso que é você conseguir no mínimo, sem depender de 
grandes veículos de comunicação em massa, emissoras de 
TV e rádio, mas sim: “Viver e Trabalhar 100 %, Só com Música 
e Seus Derivados”, em seu dia a dia, de forma garantida, não 
esperando a sorte bater a sua porta, mas sim: “Cavar suas 
Próprias Chances e Oportunidades”. Estudar os: “Negócios 
de Mercados da Cadeia Produtiva da Indústria Musical e 
conhecer toda a sua engrenagem e como ela funciona 
na realidade em toda sua infinita dimensão”, não só tem 
o mesmo valor, mas é tão importante e digna à altura de 
estudar engenharia, medicina, direito, processo de coaching, 
professor, aviador, escritor, psicologia, jornalismo e muitas 
outras profissões que a sociedade valoriza.

Lembre-se e guarde isso para sempre: “A Primeira coisa a 
aprender, é o que os Negócios de Mercados da Indústria 



Pág. 29

Musical, procura e espera em você”.

Isso fará com que você fique atualizado e como irá encon-
trar as melhores oportunidades que o setor musical reserva 
para você.

Não basta só o seu talento, você tem que entender e apren-
der na íntegra como funciona a Indústria Musical, para ter 
direcionamento e planejamento estratégico, para bater suas 
metas, alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos.

Procure rever seus conceitos e faça uma reflexão verda-
deira, desde o início de sua carreira até agora e comece a 
planejar, dando um norte para suas ações e poder alcançar: 
“O verdadeiro Sucesso de Viver e Trabalhar 100%, Só com 
Música e Seus Derivados”.
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8ª DICA:
O trabalho formal ou informal, que lhe 
garante o pagamento de suas contas 
e o sustento de sua família x O seu 
projeto como profissional do setor 
musical

É muito comum você ouvir as pessoas dizerem que você 
tem que ter um: “Plano B” caso a sua carreira como profissio-
nal do setor musical não dê certo. Mas isso é um pensamento 
equivocado, que vem principalmente de pessoas próximas a 
você, por acharem que você deveria arranjar um emprego 
para garantir suas contas e despesas pessoais e familiares. 

Infelizmente a maioria dos profissionais que atuam no 
setor musical, fazem isso, trocando o dia pela noite, em meio 
a semana e também nos finais de semanas, o que dificulta 
e muito, a vida de quem quer realmente fazer o que ama e 
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ao mesmo tempo ver o seu coração cantando e batendo 
de verdade, naquilo que importa para ele profissionalmente, 
por isso que 95% desses profissionais, não prosperam como 
deveriam ou gostariam de prosperar, tornando mais difícil 
ainda de realizar o seu tão Sucesso de: “Viver e trabalhar 
100%, só com música e seus derivados”.



Pág. 32

9ª DICA:
Fatores importantes que dificulta você 
a prosperar em seus projetos

Quando você tem um segundo trabalho para pagar suas 
contas e despesas mensais, o mesmo ocupa as horas 
em que você tem mais disposição para realizar ou criar 
qualquer coisa, sobrando apenas a parte noturna para se 
dedicar em seu projeto no setor musical, sendo você solteiro 
já é difícil, imagine se você já tem uma família constituída, 
com sua esposa ou marido e filhos, isso dificultaria mais 
ainda!
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Sabemos as dificuldades e ao mesmo tempo é quase 
impossível ter a coragem de abrir mão de seu emprego fixo, 
para se dedicar 100% só com a música e seus derivados, mas 
também, não é um bicho de sete cabeças, existem vários 
meios para isso poder, acontecer e iremos lhe ensinar aqui.

Uma vez que o profissional do setor musical não tem expe-
riência em gestão administrativa e está estacionado em 
sua zona de conforto, garantido o seu sustento por meio 
de um trabalho com carteira registrada, ele se acomoda e 
não procura se capacitar profissionalmente, podendo ficar 
cada vez mais ocupado e até aposentar nesse emprego e 
no decorrer de uma vida inteira, não ter conseguido êxito em 
fazer de sua carreira, um meio de profissão na música. 
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Como seu ofício principal e ainda ter que viver com essa 
frustração até morrer, por não ter realizado seus sonhos e 
objetivos de Sucesso em sua vida, o que é mais doloroso e 
frustrante ao mesmo tempo, infelizmente.

Mas nunca é tarde para mudar essa situação, você pode 
e deve escolher fazer o que ama e poder viver e trabalhar 
100% só com música e seus derivados, o que é o mais certo 
e correto, para lhe sobrar muito mais tempo, proporcionan-
do-o mais aprimoramento e crescimento profissional.

Existem várias maneiras de se ganhar dinheiro no setor 
musical, ainda mais se você já possuir um nível intermediá-
rio ou avançado no setor da música, mesmo que ainda não 
possua experiências de gestão de negócios, o que também 
não é nada complicado para se fazer e isso posso lhe garantir, 
desenvolvendo rendas extras, que possam lhe proporcionar 
o seu sustento e de sua família, bem como o pagamento de 
suas contas e despesas mensais.
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Dê aulas de canto, instrumentos musicais, compre e revenda 
instrumentos musicais novos e usados, faça também rifas 
de instrumentos musicais, ou trabalhe como arranjador ou 
produtor musical, gravações em estúdios no CD de outros 
artistas, freelancer de bandas e cantores solos. Crie seus 
próprios eventos alugando espaços e salões que caibam no 
mínimo 500 ou mais pessoas e venda os ingressos antecipa-
damente, através de uma plataforma online de ingressos e 
outros pontos físicos. Convide outros artistas musicais para 
participar em seus shows e ganhe dinheiro fazendo e deter-
minando quanto será o seu cachê, após tirar todos gastos e 
despesas do evento, trabalhe como representante ou consig-
nado com lojas de instrumentos musicais, fazendo revendas, 
parcerias com donos de fábricas de instrumentos musicais 
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e monte sua própria loja virtual, ou venda através de suas 
redes sociais.

Enfim, você tem um horizonte de chances e oportunida-
des a serem exploradas, desde que você não se acovarde, 
não tenha medo de arriscar, ao contrário, você deverá ter 
muita ousadia e coragem, para empreender musicalmente 
e quando você menos esperar, já estará ganhando de três a 
dez vezes ou mais o que o seu emprego fora da música lhe 
paga. 

Como eu disse, não tenha medo de correr riscos, mas 
sempre planeje e identidique seus riscos para se ter estabili-
dade e segurança premeditada em suas ações. Com essas 
estratégias, lhe sobrará mais tempo, dinheiro com liberdade 
financeira e geográfica, bem como mais qualidade de vida, 
em poder viajar para onde você quiser, entrar em qualquer 
restaurante e pedir o prato e a bebida mais cara do cardápio. 
Mas para alcançar esse sonho e objetivo, como eu já disse lá 
atrás:
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existe um longo e árduo caminho a ser 
percorrido sem atalhos, criando planejamentos 
de uma grande meta, divididas em pequenas metas, 
em curto, mÉdio e longo prazo, para alcançar e 
realizar seus sonhos e objetivos.

Mas fique tranquilo, você fará isso com a nossa ajuda, para 
você percorrer o mesmo caminho que sua concorrência, com 
50% de tempo a menos, desde que você tenha clareza e foco 
naquilo que realmente deseja, além de todo um conjunto de 
responsabilidades e comprometimentos que você deverá 
disponibilizar em pró de sua carreira profissional.

Sabe o que é o melhor de tudo isso?

É saber que você poderá fazer um trabalho único e exclu-
sivo, dentro daquilo que faz o seu coração bater de verdade, 
naquilo que você realmente ama e nasceu para fazer, sem 
precisar ter um emprego extra para garantir o seu sustento e 
de sua família. 

Não estou generalizando, mas na maioria das vezes, as 
pessoas tem um emprego com um chefe ou patrão injusto e 
explorador, que lhe toma tempo e lhe paga pouco e ainda, faz 
com que você se sujeite as piores humilhações, para poder 
receber um mísero salário e sustentar sua família, pagar as 
contas todos os meses no quinto dia útil e passar dificulda-
des o restante do mês.
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Até quando você irá se sujeitar a esse fardo pesado?

Ainda mais sabendo que existe um talentoso e grande 
vencedor dentro de você. Não estou te induzindo a pedir 
demissão de seu trabalho, pelo menos por enquanto. Mas 
quando a sua: “Poderosa e boa base de fãs e clien-
tes ideais”, já estiverem garantindo no mínimo o que o seu 
emprego formal garante para seu sustento e de sua famí-
lia e o pagamento de suas contas, aí sim, eu aconselho você: 
“Despedir o seu patrão ou esse trabalho informal”, que lhe 
sugam todo o seu tempo e que ainda lhe atrapalha, de desen-
volver na prática, todos os seus projetos artísticos musicais e 
profissionais, sem falar dos momentos importantes e felizes, 
que você ainda perde, por não estar ao lado de sua família e 
amigos mais próximos.



Pág. 39

10ª DICA:
Um diploma te ajudará, mas não será 
o suficiente para se construir uma 
carreira profissional de Sucesso

Você precisará muito mais que isso para conseguir atingir 
resultados em alta performance, alcançando seus objetivos 
e realizar seus sonhos, por exemplo:
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 �Conseguir um contrato com uma boa gravadora;

 �Conseguir trabalhar, além de sua carreira artís-
tica musical, como cantor solo, compositor, banda, 
em outros setores da Indústria Musical e aumentar 
seus ganhos financeiros, somando novas rendas, 
proporcionando a você, mais segurança financeira 
e lucratividades;

 �  Aumentar sua agenda nas contratações e vendas 
de seus shows;

 �Como conseguir deixar de vez o seu trabalho fora da 
música e aprender a viver e trabalhar 100%, só com 
música e seus derivados;

 � Aprender a programar e planejar uma turnê fora 
da sua cidade e estado, ou até mesmo em outros 
países;

 � Fazer seus próprios eventos com outros artistas e 
convidados parceiros em seu projeto;

 � Aprender a captar recursos através de patrocínios 
de leis de incentivos da iniciativa pública ou privada;

 � Buscar linhas de créditos bancários para projetos 
culturais artísticos musicais.

Enfim, você tem infinitas soluções para se construir uma 
carreira profissional de Sucesso. Uma vez que você tem um 
direcionamento em sua carreira, proporcionado por um 
profissional mentor ou um material e conteúdo, como esse 
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ebook que escrevemos para você em forma de presente, 
suas chances e oportunidades de sucesso, serão em quase 
100% de certeza e de maneira, muito mais rápida e anos luz à 
frente de sua concorrência.
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11ª DICA:
A importância da construção de uma 
Poderosa e Boa Base de Fãs para se 
Conseguir Viver e Trabalhar 100% só 
com Música e Seus Derivados

Saiba que você não deve se iludir com os seus milhares 
de seguidores, pois nem todos que te seguem são seus fãs e 
clientes ideais de verdade. Estudos, estatísticas e pesquisas 
oficiais de marketing feitas por órgãos da iniciativa pública 
e privada, apontam que só 1% em média de seus seguidores 
podem converter na compra de seus produtos e serviços, se 
transformando em fãs e clientes ideais de verdade.

Então procure não se iludir, trabalhe com os pés no chão e 
reveja seus conceitos, para elaborar um planejamento de metas 
mais consistentes e sem achismos, que realmente lhe trará 
mais resultados para bater suas metas, alcançando o Sucesso 
e, ao mesmo tempo, realizando os seus maiores sonhos.
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Os grandes empresários artísticos musicais e executivos de 
gravadoras nacionais e gigantes multinacionais, bem como 
produtores de eventos e donos de casas de shows, não estão 
nem aí com o seus monstruosos números de seguidores, 
então antes de você sair por aí atirando para todos os lados, 
querendo viralizar suas músicas, seu nome, marca, primeiro 
aprenda a construir uma audiência, com o seu público alvo, 
transformando-os, em uma: “Poderosa e Boa Base de Fãs 
e Clientes Ideais”, fazendo-a crescer em espiral, na região 
de onde você mora ou deu início ou tem sede local de sua 
carreira profissional como: “Cantor solo, compositor, DJ, 
banda, empresa, negócio ou como profissional formal ou 
informal, nos Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva 
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da Indústria Musical”, pois é nisso que eles estão interes-
sados em seu público verdadeiro e não em suposições. Eles 
procuram artistas musicais e profissionais do setor musi-
cal que geram tráfegos e engajamentos em seus canais e 
eventos ao vivo, ou que tenham desde já, uma poderosa e 
boa base de fãs e clientes ideais, que irão verdadeiramente 
comprar os ingressos de seus shows, produtos, serviços e 
bombar os seus eventos ao vivo e vender muito para esse 
público.

Conseguir seguidores em massa e de forma escalo-
nada pelo Brasil e pelo Mundo à fora, através das suas redes 
sociais, não é difícil, pelo contrário, é até muito mais fácil. 
Difícil é você conseguir concentrar um grande número de fãs 
e clientes ideais, no local onde você mora ou está sediado 
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a sua carreira artística musical, empresa, negócios, marcas, 
produtos, serviços e outros. 

Por isso, a força de um profissional em sua carreira, não está 
concentrada somente em seu talento e em sua gestão no 
seu plano de carreira profissional, por mais bem direcionado 
que ele seja, mas sim, no conjunto geral e principalmente, 
na maior quantidade de fãs e clientes ideais verdadeiros, 
que consomem os ingressos para seus shows ao vivo, CDs, 
DVDs, downloads de fonogramas e videofonogramas digi-
tais, produtos e serviços, isso sim impressiona os seus futuros 
contratantes.

Mais uma vez eu repito: “Não se iluda com o seus estra-
tosféricos números de seguidores, eles não são seus 
verdadeiros fãs e clientes ideais”.
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Os grandes empresários e executivos na área Musical tem 
a convicta certeza de que é muito mais fácil trabalhar com 
profissionais que já tenham um mínimo de estrutura e uma 
poderosa e boa base de fãs e clientes ideais, para projetar 
em grandes escalas, devido o investimento feito no projeto 
desse artista musical, marca, devido eles já poderem, traze-
rem no mínimo 100% de retorno financeiros a esses grandes 
investidores. 

Você entendeu agora o porquê deverá ir muito mais além 
do seu precioso talento, para se construir uma carreira 
profissional sólida, imponente, robusta, bem sedimentada e 
consolidada, com uma poderosa e boa base de fãs e clientes 
ideais, nos “Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva da 
Indústria Musical”?
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Então lembre-se: “Quanto maior, for sua poderosa e boa 
base de fãs e clientes ideais, maior será o valor do seu 
passe... Sem fãs e clientes ideais... Sem dinheiro no caixa... 
Sem eles você não existe e muito menos prosperará no 
setor musical”! O que automaticamente, não atrairá a aten-
ção dos grandes investidores.

Uma forma bacana que também o ajudará a conquis-
tar mais fãs e clientes ideais, é você fazer regularmente os 
seus shows e eventos, ou outros tipos de trabalhos e ativida-
des relacionadas aos setores da Indústria Musical, tendo em 
vista, que à partir do momento em contato constante com o 
seu público, fará com que seja automático o aumento de sua 
poderosa e boa base de fãs e clientes ideais, bem como sua 
reputação e aceitação por parte de seus contratantes, ou 
até mesmo a celebração de um grande contrato, com uma 
gigante e multinacional gravadora.
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12ª DICA:
Não dá para brincar de certo ou errado, 
nos Negócios de Mercados da Cadeia 
Produtiva da Indústria Musical

Isso é o maior erro que você possa cometer, além de perder 
tempo e dinheiro, você correrá na esteira e não sairá do lugar 
com 99% de chance em fracassar, ao tentar bater suas metas, 
alcançar seus objetivos e o Sucesso de realizar os seus maio-
res sonhos.

 É muito triste arriscar de forma irresponsável ao agir em 
suas ações, sem um limite de moderação de riscos e perdas 
previsíveis, na hora de ser um pouco mais ousado. Não dá 
para ficar tentando acertar através de erros seguidamente 
inconsequentes, você tem que saber até onde no máximo, 
você poderá errar uma vez ou outra em seus projetos, suas 
investidas mesmo de riscos moderados, não poderão ultra-
passar 10% do valor total de custo de investimento para cada 
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projeto seu, tem que ter esse limite como teto máximo de 
perdas, tanto no tempo, quanto no dinheiro empregado. Mas 
infelizmente, a maioria desses profissionais, não fazem um 
plano ordenado e disciplinado, ou talvez por não saberem 
como funciona, ou até mesmo por impulso ou no calor das 
emoções, na busca de resultados instantâneos, sem plane-
jamentos a curto, médio e longo prazo e é dessa forma que 
agem, a maioria desses profissionais do setor musical, na 
busca insana pelo Sucesso.

A maioria dos grandes selos musicais optam por trabalhar 
com artistas musicais de mentes abertas e com uma visão 
comercial em 360°, pois não dispõem de tempo para ensi-
nar os artistas de como funciona os Negócios de Mercados 
da Cadeia Produtiva da Indústria Musical, mesmo porque, 
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isso é uma obrigação sua aprender e ganhar mais tempo à 
frente da concorrência.

Os grandes selos avaliam tudo e colocam na balança, eles 
não estão para perder tempo, eles precisam de você pronto 
para poder valer à pena investir em sua carreira e gerar 
fortunas. 

Como já dissemos lá atrás: “Não basta só o seu talento 
profissional!” Você terá que agregar valores que somam 
uma série de fatores no conjunto geral, no pacote completo 
com itens que você tem que ter como diferencial de mercado 
em relação a sua concorrência, então, procure ficar mil anos 
luz, à frente deles e comece desde já a estudar as engrena-
gens e o funcionamento dos: “Negócios de Mercados da 
Cadeia Produtiva da Indústria Musical”.

Seja determinado e tenha boa vontade, vá a luta, ponha 
sua concorrência no fim da fila e ganhe o Mundo. Realmente: 
“Não dá para ficar brincando de acertar ou errar!” Só 
dessa maneira alcançará o seu tão sonhado Sucesso de 
Viver e Trabalhar 100%, Só com Música e Seus Derivados”.

Lembre-se:

sua missão agora É pontuar e trabalhar os seus 
melhores adjetivos e tambÉm descobrir o que 
realmente os negócios de mercados da cadeia 
produtiva da indústria musical buscam e 
esperam de você.
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13ª DICA:
Aprenda ações que o livrará de cair 
no fracasso em sua carreira artística 
musical

Para conseguirmos conquistar uma carreira profissional 
de Sucesso, devemos rever alguns conceitos, hábitos e é isso 
que iremos abordar a partir de agora.

O sonho de todo profissional que realmente leva a sério 
e se preocupa verdadeiramente com sua carreira como: 
“Cantor, compositor, DJ, banda, nome, marca, empresa, 
negócio, produtos e serviços, ou como profissional formal 
ou informal”, enfim, independe de sua área ou profissão que 
você possa atuar e desempenhar esse papel no setor musi-
cal, acredito eu, que você sempre terá o sonho de ser bem 
sucedido e muito próspero, mas pra isso existe um longo e 
árduo caminho sem atalhos a ser percorrido, com muito foco, 
disciplina e muito planejamento, elaborado a curto, médio e 
longo prazo. De que forma faremos isso?
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Para sabermos fazer boas escolhas devemos fazer as 
perguntas corretas para encontrar um norte como resposta e 
poder seguir adiante rumo ao: “Ponto B” (Situação Almejada, 
a conquista de seus sonhos e objetivos), mas você precisa 
também, aprender a definir com muita clareza suas metas, 
objetivos e saber aplicar as estratégias mais viáveis para 
obter êxito em suas ações, então comece à partir de agora, 
refletir em suas particularidades, enxergando a si próprio, 
sobre a sua realidade atual que é o seu: “Ponto A” (Sua situa-
ção atual à caminho da conquista de seus sonhos e objetivos) 
e de que forma você está posicionado, dentro da Indústria 
Musical nesse momento.
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14ª DICA:
Aprenda a fazer algumas perguntas 
corretas e poderosas

1• O que eu devo fazer inicialmente para construir uma 
poderosa carreira profissional de Sucesso?

2• Quais são minhas crenças limitantes e mitos que me 
impedem de ter uma carreira profissional promis-
sora e de Sucesso?

3• Será que eu tenho os adjetivos essenciais mínimos, 
que os Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva 
da Indústria Musical Buscam em um profissional 
ligado a esse setor?

4• Nos últimos 12 meses, eu fiquei acima ou abaixo da 
média?
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5• Qual a visão ou expectativa que a Indústria Musical, 
fãs, audiência, clientes ideais e público em geral tem 
ou esperam de mim?

6• Por que não me pagam pelos meus produtos, servi-
ços e cachês, na altura que eu valho?

7• Mesmo eu tendo mais diferenciais e qualidades que 
outros profissionais, por que eu não tenho oportu-
nidades de obter uma remuneração melhor e mais 
satisfatória?

8•  Por que fazemos várias tarefas ao mesmo tempo 
e passamos despercebidos na hora de focar nas 
principais?
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9• Por que muitas vezes não sabemos valorizar e nem 
precificar nossos cachês, produtos e serviços?

10• Como é que pode, artistas e profissionais menos 
talentosos fazerem de oito a vinte shows ou mais por 
mês, com uma boa remuneração e com reservas 
antecipadas o ano inteiro, enquanto artistas mais 
talentosos, criativos e experientes, não conseguem 
fazer nem dois ou três shows, nesse mesmo período?

11• Será que estou fazendo a coisa certa e mais essen-
cial nesse momento e, será que estou preparado 
para alcançar o sucesso e se alcançá-lo, será que 
estou preparado para mantê-lo?

12• Só o talento basta para alcançar o sucesso?

13• Por que muitas vezes não sabemos valorizar e nem 
precificar nossos cachês, produtos e serviços?

14• Será que eu sou uma pessoa focada e sei realmente 
o que almejo e quero com clareza nessa profissão, 
para alcançar o sucesso de verdade e poder viver 
100% de música e seus derivados?

15• Será que sei tomar as decisões corretas e bem plane-
jadas e, ao mesmo tempo, estou tendo uma Postura 
e Comportamento adequado, em minha Carreira 
Profissional?

16• “SERÁ QUE EU E MINHA MARCA, ESTAMOS PREPARADOS 
E SEREMOS CAPAZES DE CONSEGUIR IMPACTAR OS 
NEGÓCIOS DE MERCADOS NA CADEIA PRODUTIVA DA 
INDUSTRIA MUSICAL E ALCANÇAR O SUCESSO SOZINHO, 
SEM À AJUDA DE ALGUÉM”?
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Essas, são só algumas das várias e poderosas perguntas, 
que o ajudará a reformular seus conceitos e pensamentos, 
para aplicálos de formas mais estratégicas em sua carreira 
profissional.
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15ª DICA:
Finalizando com chave de ouro

Para finalizarmos com chave de ouro, só com esse ebook 
que estamos lhe presenteando, contendo todo esse conteúdo 
precioso e suas fantásticas estratégias que você aprendeu 
com ele, já fará uma revolução e você poderá alcançar gran-
des resultados e transformações em sua carreira profissional.

Comece agora a colocar em prática todos esses conhe-
cimentos e estratégias ao seu favor, busque capacitar e se 
profissionalizar, temos também, uma ótima sugestão e ainda 
melhor para complementar infinitas vezes mais, o que você 
aprendeu até aqui com esse ebook e ao mesmo tempo, 
será uma solução magnificamente de ouro, com muito 
mais estratégias e gerenciamento de carreiras profissio-
nais do setor musical e que ainda irá alavancar, revolucionar 
e elevar ao ápice, sua carreira profissional como: “Cantor, 
compositor, DJ, banda, nome, marca, empresa, negócios, 
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produtos e serviços, ou até mesmo como profissional 
formal ou informal”, de qualquer segmento ou setor liga-
dos aos: “Negócios de Mercados da Cadeia Produtiva da 
Indústria Musical”, fazendo com que você fique anos luz à 
frente de sua concorrência, por isso reservamos o melhor pra 
você no final da leitura e estudo desse ebook, então conheça 
e adquira agora mesmo o nosso precioso: “Manual em PDF 
Online Sucesso de Viver e Trabalhar 100 %, Só com Música 
e Seus Derivados”.

conheça agora, o manual em pdf online 
sucesso de viver e trabalhar 100%, só com 
música e seus derivados;
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Esse manual foi especialmente escrito para você, que atua 
como: Artista de qualquer estilo e gênero musical, cantor solo, 
compositor, banda, DJ, músico free lance, locutor de rádio, 
apresentador de quaisquer tipos de eventos ou programas, 
empresários donos de negócios, ou de lojas de instrumen-
tos musicais, casas de shows, ou estabelecimentos com 
música ao vivo, estúdios de gravações e ensaios, professores 
de escolas de música, maestros, arranjadores, produtores 
musicais, artísticos ou de eventos, empresários artísticos, 
escritórios de vendas de shows, produtos e serviços, ou até 
mesmo você, que não é um profissional desses acima cita-
dos, mas que tem um grande desejo e interesse, de se tornar 
um, para atuar nesse setor e poder viver e trabalhar, 100% 
só com música e seus derivados, dentro dos: “Negócios de 
Mercado da Cadeia Produtiva da Indústria Musical”.

Você irá aprender os seguintes temas no Manual Viver e 
trabalhar 100% Só com Música e Seus Derivados:

 �Considerações e direcionamentos para o leitor 
desse manual;

 � Introdução;

 � 1º PASSO: Transformando o seu Público Alvo, em Fãs e 
Clientes Ideais;

 � 2º PASSO: Procedimentos para construir uma pode-
rosa e boa base de fãs e clientes ideais; 

 � Seu Nome e Sua Marca;

 � 3º PASSO: Compartilhando Experiências Criando 
Estratégias na Indústria Musical;

 � Entendendo o Ponto A, para alcançar o Ponto B;
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 � 4º PASSO: Fazendo acontecer;

 � 5º PASSO: 51 Boas Ideias para usar como Estratégias 
Eficientes, de Forma Racional, Sensata e sem 
Exageros, em sua Carreira;

 � A Importância do Engajamento;

 � Planejamento a Curto, Médio e Longo Prazo;

 � 6º PASSO: Perguntas corretas e poderosas para 
alcançar o Sucesso;

 � Para Fazermos Boas Escolhas, Devemos Saber Fazer 
as Perguntas Corretas e Poderosas;

 � 7º PASSO: Marketing de cultura englobando o marke-
ting musical;

 � A missão do Marketing de Cultura;

 �O Ibope proporcionado pelo marketing de Cultura;

 �O papel do agente de cultura;

 � Para se definir e executar um projeto artístico cultural;

 � Recomendações para um bom projeto;

 � A perseverança de um produtor de projetos culturais;

 � Se posicionando na internet;

 � Aprenda a fazer uso das melhores estratégias para 
aplicá-las na ferramenta chamada Youtube;

 � Separamos algumas estratégias, para você incre-
mentar e turbinar o seu canal no Youtube;

 �O Telegram e Suas Atribuições;



Pág. 61

 �Quais os recursos do Telegram?

 � Acelerando os Áudios;

 � A Capacidade de Formar Grupos no Telegram com 
Até 200.000 Pessoas;

 �O Funcionamento dos Canais;

 �O Poder de Sincronização do Aplicativo Telegram;

 � As Vantagens ao usar o Aplicativo do Telegram;

 � Algumas recomendações;

 � A Importância de se Relacionar e Fazer Contatos;

 �Questionário de Perguntas;

 � Um passo a passo simples para você elaborar e 
desenvolver um questionário no Telegram;

 �Como usar o Facebook da maneira correta e estra-
tégica, para Alavancar a sua Carreira Profissional;

 �Mas como faremos isso e de que forma?

 �O que é melhor: tráfego Orgânico ou Tráfego Pago?

 � As Vantagens das Publicações e Conteúdos 
Publicados no Facebook;

 �Dicas importantes para aumentar sua comunica-
ção empresarial e ampliar o seu marketing;Aprenda 
a Definir o seu Público Alvo;

 � Aprenda usar os Relatórios do Facebook para 
Mensurar os seus Resultados em Alta Performance;

 � Aprenda a usar de forma correta o aplicativo do 
Whatsapp;
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 � A Criação da Nomenclatura From Facebook;

 �Montando seu perfil profissional;

 �Dicas e estratégias, para usar o Aplicativo do 
Whatsapp;

 � A importância de estar divulgando novos produtos e 
serviços;

 �Conheça agora algumas dicas para que você 
aprenda a fazer um excelente marketing digital, 
através do Whatsapp;

 �Dicas e estratégias para usar o Aplicativo do Linkedin;

 � A importância de se desenvolver um perfil de 
empreendedor campeão, como o de grandes orga-
nizações empresariais de valor;

 �Qual é o melhor: tráfego orgânico ou tráfego pago?

 �Os modelos mais adequados de conteúdos;

 � Aprenda agora algumas estratégias de marketing, 
para usar a plataforma do Linkedin;

 �Conheça agora a fenomenal rede social chamada 
Tik Tok;

 � A importância dos vídeos virais e que causam gran-
des influências;

 �Conheça agora e na íntegra a rede social Twitter;

 � A Importância do Twitter para o seu nome, marca 
empresa ou negócio;

 � Aprenda agora algumas estratégias, para se fazer 
tráfego pago com o uso do Twitter Ads;
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 � Aprenda agora, a atrair mais seguidores e ao mesmo 
tempo, monitorar a rede do Twitter;

 � Algumas estratégias muito eficientes que geram 
bons negócios no Twitter;

 �Conheça agora o Instagram e saiba como usá-lo 
estrategicamente e ao seu favor;

 �O Tráfego orgânico e o Tráfego pago através do 
Instagram Ads;

 � A importância e a necessidade de se usar os 
Hashtags;

 � Nunca deixe de estar presente e procure sempre 
relacionar-se o máximo possível com sua audiência;

 � Lembre-se que você sempre estará sendo observado;

 �Qualidades, Benefícios, Vantagens e Garantias de 
servir e Disponibilizar Bons Produtos e Serviços;

 � 8º PASSO: Music business, o negócio da música;

 � A grande jogada, é saber criar e cavar suas próprias 
oportunidades;

 �Chances comerciais e oportunidades de ganhar 
dinheiro com a sua música ou como um profissional 
de qualquer segmento ligados à Indústria Musical;

 � A Sustentabilidade da Indústria Musical;

 � Shows ao vivo, se não é o segmento de maior lucrati-
vidade, ele é um dos mais lucrativos de toda Indústria 
Musical;

 � A Fórmula ISUBEX;
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 � Perguntas e respostas de peso para o seu Sucesso;

 � Uma pessoa de mente visionária e empreendedora 
de verdade, é ousada, não tem medo de correr riscos 
e ainda não espera... Ela simplesmente faz acontecer

 � Até quando? Até quando, você irá se sujeitar a essas 
humilhações?

 � 9º PASSO: Administrando sua Carreira Artística 
Musical, Empresa, Negócio, ou Como Profissional 
Formal ou Informal, na Indústria da Música;

 �Desenvolvendo a carreira artística musical e 
também de profissionais em outros segmentos liga-
dos à música, através de projetos;

 � Por que o seu projeto ainda não deu certo?

 � Uma grande meta, dividida em pequenas metas, 
para se alcançar um grande objetivo;

 � Para refletir em suas ações;

 � Finalizando o raciocínio desse planejamento de 
negócios;

 � 10º PASSO: Coaching Pessoal e Profissional na Indústria 
Musical, conhecendo o Processo de Coaching;

 �O Processo de Coaching, Busca Priorizar Sempre;

 � A importância do Processo de Coaching na Indústria 
Musical;

 �O prazer e os benefícios em trabalhar todas as suas 
atividades com o Processo de Coaching na Indústria 
Musical;

 �O Processo de Coaching, o ajudará conquistar 
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objetivos e realizar os seus maiores sonhos;

 � Estampe em um Canvas;

 � 11º PASSO: Conheça a Metodologia Carreira Musical 
de Sucesso em Coaching!

 �Como Funcionará Essa Metodologia?

 � A nossa metodologia é a chave e a consolidação do 
seu Sucesso;

 �Carreira Musical de Sucesso em Coaching ;

 � Até quando e quanto, é importante para você, a sua 
carreira artística musical ou como profissional de 
outros setores, ligados a Indústria Musical?

 �Conheça os módulos e os nomes das vídeo-aulas, 
do Carreira Musical de Sucesso em Coaching;

 � Saiba o que é o melhor de tudo isso;

 � Até quando você irá se sujeitar, a esse fardo pesado?

 � Uma humilde reflexão.

Com esse manual, seus pensamentos e conceitos irão 
mudar radicalmente e com isso, você irá revolucionar, inovar 
e alavancar de uma vez por todas a sua carreira profissional 
e se tornar um verdadeiro diferencial de tudo o que existe ou 
já se viu no mercado.

Te vejo em nossos grupos fechados de alunos no Facebook 
e outros canais, mídias e redes sociais, após adquirir o nosso: 
Manual em PDF Online Sucesso de Viver e Trabalhar 100%, 
Só com Música e Seus Derivados.
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