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Pedro Jardel da Silva Coppeti Filho (Iraí, 10 de maio de
1993), mais conhecido como Pedro Coppeti, é um cantor,
ator e vocal coach brasileiro com carreira internacional.

Com participação ativa na cena musical de Nova York, o
cantor lançará seu primeiro single ainda em 2021.[1]
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Coppeti nasceu em Iraí, no estado do Rio Grande do Sul,
em 10 de maio de 1993, filho do promotor de justiça,
Pedro Jardel da Silva Coppeti e da professora Angélica
Rosecler da Silva Coppeti. Tem uma irmã cinco anos mais
velha, Jordana Coppeti que foi uma das grandes
influências no início da sua carreira[2].

Ainda na infância se mudou para Santa Rosa, onde
começou por influencia da família, primeiro, as aulas de
violão e depois nas aulas de canto. Em 2003, após dez
anos em Santa Rosa, se mudou para Santa Cruz do Sul e
logo depois, para Porto Alegre, onde completou o ensino fundamental, médio e começou a faculdade de
Música com ênfase em Canto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Vindo de uma família com naturalidade para a música, sua infância foi bem artística, seu pai tocava violão
como hobby, enquanto sua mãe gostava de cantar. Porém, suas principais influências durante o processo inicial
de construção artística veio da sua irmã e do seu tio Marcos Valério Silva, dentista e músico nas horas vagas.

Considerado um dos grandes nomes brasileiros com destaque na cena musical de Nova York, Pedro Coppeti
estudou na American Musical and Dramatic Academy (AMDA), após ganhar uma bolsa de estudos enquanto
cursava o segundo ano de faculdade na UFRG.
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Sua carreira musical começou muito cedo. Aos 8 anos se apresentou em público pela primeira vez no projeto
Musicacanto Vai A Escola, na cidade de Santa Rosa, para uma plateia de cerca de quinhentas pessoas.

Em 2009 aos 16 anos iniciou os estudos de canto com o barítono Carlos Rodriguez [3], solista internacional,
com quem começou a aprender sobre o mundo dos musicais e sobre o gênero crossover. [4]

Sua primeira experiência com o teatro musical aconteceu em 2012 ao interpretar José, um dos personagens
principais, no musical Brasil em Revista, produzido por Cynthia Geyer com a escola Estação Musical. No ano
seguinte, foi selecionado para participar como solista do espetáculo Nativitaten, em um dos maiores eventos
natalino do mundo, o Natal Luz de Gramado. Devido ao sucesso da atração foi convidado a se apresentar com
a Orquestra Sinfônica de Gramado em várias ocasiões.

Em 2014 interpretou o personagem Aureliano no musical Chimango, com a direção de Marcelo Restori,
acompanhado pela orquestra sinfônica de Porto Alegre no Teatro São Pedro.

No ano de 2016, já morando em Nova York, foi selecionado para representar a AMDA no décimo aniversário
do show da Brodway Rising Stars, evento que reúne estrelas em ascensão, realizado do The Town Hall, um
palco icônico da Brodway, no coração da Times Square. Coppeti apresentou a música I am Adolpho, do
musical The Drowsy Chaperone fechando com grande chave de ouro o primeiro ato da noite.

O sucesso da sua apresentação foi tão grande que foi convidado a se apresentar em grandes locais de prestígio
na capital mundial do teatro musical, como é o caso da 54 Below e Carnegie Hall, entre outras. E por dois
anos consecutivos (2017-2018) também foi convidado a voltar ao The Town Hall para se apresentar no
aclamado evento Broadway by The Year.

Em 2017 recebeu uma indicação ao prêmio de melhor ator coadjuvente por sua participação como Vega, o
herói da história, no musical Occasion for sin, no festival Planet Connections. No mesmo ano esteve em turnê
com o espetáculo A Bela e a Fera, uma versão readaptada para crianças e adolescentes, mas com uma visão
mais moderna da sociedade atual.

Em seu currículo também consta a sua participação como convidado no musical Tap&Tom (2017-2018) onde
interpretou a voz de Tom Jobim. Além, da sua apresentação como solista convidado pela Terra Symphony
Orchestra, ao lado do maestro Arthur Barbosa.

No musical Hit Out Of Water (2019) [5], versão americana do premiado musical brasileiro Cargas D’Água, de
Vitor Rocha e Ana Paula Villar, interpretou o papel de Charles , juntamente com os atores Helora Danna,
Maite Zakia e Eduardo Medaets. [6]

Coppeti também já dividiu palco com nomes aclamados no mundo artístico. Entre eles, Corbin Bleu (High
School Musical), Alice Ripley, Tonya Pinkins, Josh Young e Christina Bianco.

Sua extensão vocal é considerada barítono lírico, timbre de barítono mais claro, com mais flexibilidade do que
os outros membros da família do barítono, mais próximo do tenor, diferenciando-se na tessitura maior no
registro grave, na qualidade cavernosa e potente nas notas mais graves. Na música, suas principais influencias
vem do pop tradicional, pop rock, vocal jazz, show tune e pop operático (classical crossover).

Também compositor, seu primeiro single “ciclos” será lançado na plataforma spotify ainda em setembro de
2021. [7]
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