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RESUMO 
 
Este trabalho analisa o fenômeno da circulação de música independente através da internet a 
partir da popularização do formato mp3 como padrão de compartilhamento. A dissertação está 
dividida em duas partes, sendo a primeira, marcada por uma problematização a respeito do 
novo ambiente comunicacional e suas implicações sobre a livre troca de conteúdos, 
complementada por uma descrição da situação dos artistas autônomos face às reconfigurações 
pelas quais passa a indústria da música. Na segunda parte, tomando como opção metodológica 
o estudo de caso, descreve-se o funcionamento dos espaços mais representativos da internet 
onde se observa a difusão do mp3-demo. Adotam-se como corpora da pesquisa artistas 
maranhenses que fazem uso destes espaços visando maior divulgação de seu trabalho. Como 
resultado, avaliamos as mudanças na cadeia produtiva da música e seus reflexos sobre os 
modelos autônomos de produção, circulação e consumo.  

Palavras-chave: Mp3-demo, Artistas independentes, Circulação de música, Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation analyzes the phenomenon of independent music circulation through the 
internet since popularization of mp3 format as a sharing pattern. The dissertation is divided in 
two parts: the first one setting a problematization about the new communicational 
environment and its implications on the free sharing of contents and also about the situation 
of autonomous artists facing the replannings in which music industry has been through. The 
second part, adopting the case study methodology, describes the most representative sites on 
the internet, and how it works on diffusion of mp3-demo. The adopted corpora of research are 
artists from Maranhão and how they make use of such sites aiming a greater spread of their 
work. As a result it was evaluated the changings on production chain and its reactions on 
patterns of autonomous production, circulation and consumption. 
  
Key words: Mp3-demo, Independent artists, music circulation, Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 10 
1.1 Problemas e objetivos da pesquisa: mudanças e justificativas ................................ 13 
1.2 A estrutura da dissertação e a metodologia de estudo de casos .............................. 14 
   
2 PASSANDO O SOM: COMUNICAÇÃO EM REDE, COMUNIDADES 

VIRTUAIS E CIRCULAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DA INTERNET ............. 
 

18 
2.1 A Cauda Longa e a reconfiguração da troca de dados ............................................. 19 
2.2 Comunicação mediada por computadores e os agregadores de conteúdo ............. 24 
2.3 Agregando conteúdo em comunidades virtuais ........................................................ 30 
2.4 A dádiva em ambientes virtuais ................................................................................. 34 
   
3 O DESLANCHE DO MP3-DEMO: ARTISTAS INDEPENDENTES E AS 

RECONFIGURAÇÕES DA INDÚSTRIA DA MÚSICA ........................................ 
 

38 
3.1 O que fazer com essa tal liberdade? Considerações sobre independência ............. 38 
3.2 Uma indústria movida a mudanças (que não pára de reclamar) ............................ 47 
3.3 A internet e a cauda longa da música independente ................................................ 54 
3.4 Testando licenças mais flexíveis ................................................................................. 58 
3.5 Modelos de circulação da música independente ....................................................... 60 
   

4 A INTERNET E O PRESENTE DA MÚSICA: MP3-DEMO INDEPENDENTE 
FLUINDO ATRAVÉS DA REDE .............................................................................. 

 
63 

4.1 Os casos ......................................................................................................................... 66 
4.1.1 My Space ....................................................................................................................... 66 
4.1.2 Trama Virtual ................................................................................................................. 69 
4.1.3 Orkut .............................................................................................................................. 72 
4.1.4 Palco Mp3 ...................................................................................................................... 74 
4.2 A síntese de dados ........................................................................................................ 76 
   
5 MÚSICA MARANHENSE ON-LINE: COMO ARTISTAS MARANHENSES 

TÊM USADO A TECNOLOGIA AO SEU FAVOR ................................................ 
 

82 
5.1 Produção fonográfica maranhense ............................................................................ 83 
5.2 Artistas maranhenses, mp3-demo e a circulação através da internet ..................... 87 
5.2.1 Mount Zion .................................................................................................................... 88 
5.2.2 The Mads ....................................................................................................................... 90 
5.2.3 Kazamata ....................................................................................................................... 92 
5.2.4 Carol e Ana Tereza ........................................................................................................ 94 
5.3 Um novo momento para a música independente do Maranhão .............................. 95 
   
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 98 
   
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 107 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

10 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1998, uma fita-demo1 caiu nas mãos de um produtor e organizador de eventos, o recifense 

Paulo André Pires. Eram duas músicas gravadas: uma chamada Amor e Folia, e a outra, 

Chora. A banda carioca, batizada de Los Hermanos, vinha de uma trajetória comum a bandas 

iniciantes: bares, festas, pequenos shows, festivais. De acordo com a bibliografia oficial do 

grupo, disponível em sua página na internet2, as músicas foram gravadas no intuito de ajudar 

na divulgação. Ao se espalharem rapidamente, possibilitaram não apenas que o público 

conhecesse as músicas, mas que a grande mídia despertasse a curiosidade sobre o novo 

trabalho. E assim, surgiu o contato com os organizadores do Abril Pro Rock, um dos maiores 

festivais de música do país, que acontece todos os anos, na capital pernambucana. Levando 

cerca de 200 fitas para o evento, e pagando a viagem com o próprio dinheiro, o Los Hermanos 

se apresentou, ganhou a simpatia do público presente e se tornou a grande revelação. E mais: 

conseguiu um contrato com a gravadora Abril Music. Em quase 10 anos, foram quatro CDs 

lançados, incontáveis shows por todo o país e uma contradição constante: afinal, trata-se de 

uma banda comercial, ligada à lógica das grandes gravadoras, movida pelo mercado 

fonográfico e suas estratégias, ou de uma banda independente, com uma proposta autêntica, 

inovadora e alternativa? Pode uma banda ao mesmo tempo vender disco em loja e 

disponibilizar músicas de graça para serem baixadas do site? Atualmente, a banda resolveu 

dar uma pausa, e cada componente está se dedicando a projetos pessoais. Mas estas questões 

não foram ainda respondidas. 

Os exemplos a seguir ajudam a demonstrar que o caso dos Los Hermanos não é o 

único em que uma fita-demo ajudou na consagração de um grande nome da música3. Após 

alguns anos tocando músicas de outras bandas como Rolling Stones, e participando de 

pequenos festivais, o U2 surge no cenário mundial na segunda metade da década de 70. 

Algumas composições próprias, gravadas em uma pequena fita, colocaram a banda diante de 

um renomado jornalista inglês, que viabilizou o contrato com a gravadora Island, e o primeiro 

disco, Boy. De maneira semelhante, seguindo uma agenda de inúmeras apresentações em 

igrejas e festas escolares, um grupo inglês liderado por John Winston Lennon foi convidado, 

em 1960, para se apresentar na Alemanha. Uma das apresentações dos Beatles rendeu uma 

fita que se tornou muito disputada pelo público, caiu nas mãos do empresário Brian Epstein, e 

                                                 
1 Demo, aqui e durante todo o texto, diz respeito a demonstrativo. 
2 Para mais informações, ver <<www.loshermanos.com.br>>. 
3 Os casos aqui apresentados foram extraídos das biografias das bandas, reunidas no portal Rock On-line. Mais 
informações, ver <<http://territorio.terra.com.br/canais/rockonline>>. 
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foi a porta de entrada para um contrato com a gravadora EMI. O primeiro disco veio logo em 

seguida, trazendo canções que estiveram por muito tempo no topo das paradas de sucesso, 

como Love Me Do e P.S. I Love You. 

No ano de 1986, uma banda da Califórnia chamada Guns N’Roses estava em turnê, se 

apresentando em inúmeros festivais e pequenos shows pelos Estados Unidos. Gravaram um 

disco-demo com quatro músicas, que se chamou Live Like a Suicide. Abrindo shows de 

bandas como Aerosmith e The Cult, conseguiram um contrato com uma gravadora, e quatro 

meses depois, lançaram seu primeiro disco. Appetite for Destruction alcançou a marca 

histórica de dez milhões de cópias vendidas. Alguns anos antes, em 1982, uma fita intitulada 

Johnny B foi enviada para algumas gravadoras pelo cantor John Francis Bongiovi Junior. 

Mesmo com o fracasso do primeiro teste, uma música começou a tocar em um concurso de 

uma rádio local. Runaway possibilitou um contrato com a gravadora Polygram. O primeiro 

álbum foi lançado em 1984, chamado de Bon Jovi. O segundo, de 1985, se chamou 7800º 

Farenheit, e ganhou disco de ouro nos Estados Unidos. 

Alguns outros exemplos poderiam ser citados, como The Police, Blink 182, Avril 

Lavigne, nomes que iniciaram a carreira apostando as fichas em uma fita demonstrativa. No 

Brasil, além do já citado exemplo dos Los Hermanos, temos a banda CPM 22. Em sua 

biografia, a declaração: “Não tínhamos a pretensão de fazer dinheiro com a venda da demo 

porque queríamos apenas divulgar o som da banda pelos lugares por onde a gente passasse, 

assim, ela era vendida a apenas R$ 2,00 para cobrir os custos da gravação, fita K7 e encarte”. 

Além de vender cerca de 20 fitas por apresentação, a banda ainda achou que disponibilizar as 

músicas no formato mp3 pela internet poderia ajudar na divulgação. Uma das músicas, 

Anteontem, foi indicada para concorrer no VMB 2000, premiação promovida pelo canal MTV. 

A banda foi contratada no ano seguinte pelo selo Arsenal Music, da gravadora Abril Music. 

 Apresentamos aqui, é verdade, apenas casos bem sucedidos. Mas, o que há de comum 

nas experiências citadas? Algumas músicas são gravadas em um suporte para demonstração, 

seja uma fita K7, um LP ou um CD. Este material é distribuído gratuitamente, ou mesmo 

comercializado, e leva a esperança de que caia nas mãos de um empresário, produtor ou nas 

mãos de qualquer pessoa que possa ajudar de alguma forma. E ao longo da história da música 

gravada, dos grandes sucessos mundiais, o material demonstrativo segue, na maioria dos 

casos, como pré-requisito para a carreira das bandas iniciantes. 

Esta é uma pesquisa sobre música enquanto processo comunicativo dentro do contexto 

da circulação de dados através da internet. Segundo a concepção shutziana, um dos pré-

requisitos para qualquer pesquisa sobre música enquanto processo comunicativo é que esta 
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seja conduzida como uma investigação sobre relacionamentos sociais que se estabelecem 

entre os participantes no processo musical. Ou seja, para que um pesquisador tenha condições 

de veicular sua pesquisa sobre música ao campo da comunicação, deve estar atento para as 

teias e redes que se formam entre os participantes do processo de 

produção/circulação/consumo de música. Para Schutz (1964), o caráter de toda interação 

social conectada ao processo musical é que ele é, sem dúvida, significativo para todos aqueles 

que dele fazem parte. Por esta mesma razão, sugere, “pode-se esperar que um estudo de 

relacionamentos sociais conectados com o processo musical deva conduzir para algum 

discernimento válido para muitas outras formas de intercurso social, talvez até mesmo para 

iluminação de certo aspecto da estrutura da interação social” (SCHUTZ, 1964, p. 159,60, 

tradução nossa). 

De acordo com Sá e De Marchi (2003), existem no Brasil duas vertentes principais de 

pesquisa no que se reporta à relação entre música e processos comunicativos. Na primeira, 

discute-se ou defendem-se qualidades estéticas dos gêneros musicais. Visariam à inserção 

destes gêneros na tradição da música popular brasileira, a partir do que chama de construção 

de linhagens e legitimação de movimentos (DE MARCHI e SÁ, 2003, p. 51). Fariam parte 

deste movimento também pesquisas “testemunhais”, “memorialistas”, ou seja, de “resgate” de 

memória cultural do país. Já a segunda vertente, cuja perspectiva nasce nas ciências sociais, 

reuniria pesquisas ligadas aos aspectos “rituais” da música, em que fatos sociais se associam e 

articulam com a produção musical.  

Uma outra perspectiva apresentada pelos autores, e muito próxima à proposta 

apresentada por Schutz, à qual esta pesquisa se veicula, leva em consideração a dimensão 

comunicativa da música popular e seus produtos e suportes. Pensa as relações da música: ou 

no contexto da indústria cultural, ou da cultura de massas e/ou das tecnologias da 

comunicação. Aborda ainda fenômenos que estejam ligados às etapas da cadeia produtiva da 

música (produção-circulação-consumo).  

Inicialmente, este trabalho tinha a proposta de tentar compreender as relações que 

estão sendo estabelecidas entre músicos, público e as gravadoras, a partir do desenvolvimento 

de novas tecnologias no campo musical. Obviamente, estas relações são tão complexas e com 

tantas variáveis que não caberiam em uma dissertação de mestrado. As inovações 

tecnológicas, especialmente a adoção de equipamentos menos complexos que os utilizados 

nos grandes estúdios, e programas de computador desenvolvidos para esse fim, têm 

reconfigurado, reiteramos nesta pesquisa, a produção, a distribuição e o consumo de música. 

Isso possibilitou uma série de novas relações de aproximação, mas também de afastamento, 
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entre aqueles que detinham até pouco tempo a prevalência sobre as produções musicais, as 

gravadoras e editoras, e aqueles que passaram a criar suas músicas em casa e a distribuí-las 

gratuitamente na Internet, por exemplo. E o que dizer da aproximação destes últimos com o 

consumidor de música, seja o comprador de discos de uma loja, seja o internauta obcecado 

por experimentação? Como, portanto, dar conta de tamanho universo de questões e 

possibilidades em apenas dois anos? Após delimitar melhor o objeto de estudo, este trabalho 

tornou-se possível de ser realizado. 

 

1.1 Problemas e objetivos da pesquisa: mudanças e justificativas 

 

O objeto de estudo desta pesquisa era a democratização do acesso aos meios de 

produção e distribuição da informação, e mais especificamente da música, possibilitada pelas 

novas tecnologias. Nesse sentido, buscava-se tentar entender de que forma essas novas 

tecnologias poderiam servir de instrumento para que as comunidades pudessem criar e 

divulgar sua própria música, a exemplo do que acontece em comunidades carentes de 

Salvador, ou dos morros do Rio de Janeiro. O argumento que se pretendia sustentar era o de 

que as novas tecnologias abriam oportunidades de gravação e circulação de músicas sem a 

dependência da Indústria Fonográfica. 

Durante o percurso, contudo, além de depararmo-nos com inúmeros autores com os 

quais ainda não havíamos tido contato, constatou-se que alguns nomes considerados 

essenciais para esta pesquisa, ao longo dos anos, tornaram-se mal-vistos pela academia em 

função de inúmeras críticas, principalmente ligadas ao ligeiro deslumbramento que as novas 

tecnologias podem gerar nos pesquisadores. Alertas de que é preciso se manter lúcido para 

não ser determinista. E já que esta pesquisa passa, necessariamente, pela discussão sobre as 

novas tecnologias de comunicação, um alerta deve ser feito: entusiasmo não deve ser 

confundido com determinismo tecnológico. 

Observaram-se, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, inúmeras comunidades 

virtuais onde a troca de música acontece a despeito de qualquer ameaça ou campanha de 

conscientização. Não interessa aos objetivos desta pesquisa dizer o que é legal, moral ou ético 

quando se trata de compartilhamento de músicas pela internet. Aqui, o que se pretende é 

pensar um pouco sobre como os artistas independentes, aqueles que são os responsáveis 

absolutos sobre tudo o que fazem, aproveitam as possibilidades que a internet abre para a 

circulação de músicas. E se não aproveitam essas possibilidades, algum motivo há para que 

não o façam, o que também interessa aos objetivos desta pesquisa. 
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Devido à necessidade de uma delimitação mais precisa, que tornasse um trabalho 

como este possível de ser realizado, foi privilegiada a etapa de distribuição de música, 

focando na distribuição pela internet. Este conceito de distribuição foi logo em seguida 

substituído pela idéia de circulação de música, levando em consideração a desmaterialização 

da música, ou melhor, a passagem do tratamento da música enquanto um bem para o 

tratamento da música enquanto um serviço, ou melhor, uma experiência. E obviamente, 

apontando para uma maior descentralização e ausência, em alguns casos, de hierarquia no que 

concerne aos fluxos de informação na Rede. 

O fenômeno da música para experimentação leva em consideração a perda de força da 

supremacia, em primeiro lugar, do rádio como veículo para a primeira audição de uma nova 

música, e depois, do formato CD como padrão para a venda. Os dois acontecimentos são 

fortemente implicados pelo desenvolvimento das novas tecnologias, que fez a internet surgir e 

se destacar neste contexto. Através da internet, mais especificamente por conta da circulação 

de dados em ambientes virtuais, pessoas podem ter contato com as mais recentes produções 

musicais, sejam elas de artistas independentes ou não, de forma gratuita. Podem não apenas 

ouvir, mas comentar, indicar para amigos próximos e transportar em dispositivos móveis. 

Neste sentido, as principais características da música para experimentação seriam 

reconfigurações no que diz respeito aos suportes para circulação, gratuidade, comodidade de 

ser acessada a partir de qualquer ponto, compartilhamento viral e possibilidade do ouvinte 

recomendar ou não para os amigos mais próximos. 

O objetivo central desta pesquisa, quando proposta, foi de analisar como as novas 

tecnologias possibilitaram a democratização do acesso às técnicas de gravação e distribuição 

de música e as implicações dessa democratização no acesso à informação e produção cultural. 

Após as modificações feitas na estrutura deste projeto, o objetivo passou a ser analisar o 

fenômeno da circulação de música independente na internet, especificamente em sites que 

agregam este tipo de produção. Além deste objetivo, pretende-se avaliar as implicações 

possíveis do mp3 como formato popular de música digital na democratização da produção e 

circulação artística independente. E finalmente, compreender como se deu a perda (ainda que 

parcial, ressalvamos) do monopólio das gravadoras sobre a produção e distribuição de música. 

 

1.2 A estrutura da dissertação e a metodologia de estudo de casos 

 

A primeira parte da pesquisa pretende, a partir da metodologia de pesquisa 

bibliográfica, compreender a reconfiguração da sociedade interligada por computadores, e 
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suas implicações sobre o compartilhamento de dados (seja em forma de áudio, vídeo, texto ou 

imagem). Em seguida, pretende-se analisar como desenvolvimento de novas técnicas de 

gravação e estratégias de divulgação de música têm reorganizado o mercado musical antes 

protagonizado pelas gravadoras. A idéia é compreender a participação dos artistas 

independentes neste contexto. Nesse sentido, o questionamento que levantamos refere-se a 

como bandas e artistas independentes têm criado e distribuído sua própria música, e quais os 

novos rumos da produção musical.  

 No primeiro capítulo, propõe-se uma análise do fenômeno de circulação de música 

independente na internet tomando como base a Teoria da Cauda Longa. Pretende ainda tratar 

da comunicação mediada por computadores, das novas possibilidades de interação social e 

suas implicações sobre a circulação de dados. O argumento que se pretende construir é o de 

que a internet se constitui como espaço propício para a circulação de música, e portanto, 

oportunidade para artistas independentes divulgarem seu trabalho, a despeito de não terem 

acesso satisfatório às mídias tradicionais.  

Discute-se ainda as relações sociais que se estabelecem em ambientes virtuais, mas 

que não ficariam limitados a estes, e que culminariam na popularização das redes de 

relacionamentos on-line. O argumento é o de que relações sociais através da internet não são 

dissociadas da realidade social, e que, portanto, faz-se necessário compreender como a 

realidade social se organiza, para em seguida verificar como a música implica este processo. 

A idéia do segundo capítulo é ampliar a discussão do conceito de “independente”, no 

que diz respeito às etapas da produção de música, fazendo uma recuperação bibliográfica a 

respeito do assunto. A intenção é delimitar o que será tratado como independente ao longo de 

toda a pesquisa. Neste sentido, introduzimos o debate sobre a produção, circulação e consumo 

atrelados às grandes e pequenas gravadoras, relativizando, mas não de forma exaustiva, a 

noção de cadeia produtiva da música. Discutiremos neste capítulo o conceito de mp3-demo, 

como formato de demonstração usado pelos artistas no contexto da circulação de dados pela 

internet, de igual modo como era feito com as fitas e CDs demo. 

Em termos gerais, como pode ser definido o mp3-demo? Trata-se de um formato de 

circulação de músicas que, apoiado nas características do próprio formato mp3, exerce a 

mesma função que as fitas e os CDs demonstrativos, ou seja, permitir que os artistas possam 

apresentar suas músicas gravadas ao público. As duas características que julgamos as mais 

importantes para o deslanche do mp3-demo entre os artistas em início de carreira são: a 

possibilidade de compactar suas músicas em um arquivo cujo tamanho é de um décimo de seu 

tamanho original conservando a mesma qualidade; e a possibilidade de fazer cópias infinitas 
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deste arquivo. Estas duas características diferem o mp3-demo dos formatos usados 

anteriormente, na medida em que dispensa suportes e economiza tempo e dinheiro. 

Terminada a gravação da nova música no estúdio, esta pode ser convertida em um 

arquivo de extensão mp3. Este arquivo pode ser disponibilizado na página pessoal da banda, 

se houver alguma, ou pode ser enviada via e-mail para emissoras de rádio, amigos dos 

músicos (e conseqüentemente aos amigos dos amigos), gravadoras, produtores musicais, sites 

e blogs especializados em músicas de bandas novas no referido formato.  

Além disso, este formato pode ser transportado de computador em computador, como 

uma circulação viral, em CDs, pen drives, mp3 players e telefones celulares. Este circuito por 

onde a música circula acompanha, na maioria das vezes, as opiniões daqueles que tiveram a 

oportunidade de ouvi-la. A música seguirá adiante com a aprovação ou reprovação daquele 

que a ouviu antes de repassá-la. É algo que o artista precisa considerar antes de colocar o 

bloco na rua. 

O terceiro capítulo, de caráter mais descritivo, apresenta os três portais mais populares 

de divulgação de música independente na internet, o Palco Mp3, o TramaVirtual e o 

MySpace, bem como a comunidade virtual mais popular do Brasil, o Orkut. Para esta análise, 

levou-se em consideração a estrutura dos Portais e as ferramentas que estes disponibilizam. 

Descrevemos o funcionamento dos mesmos, buscando uma síntese de dados cruzados a partir 

a análise de similares. No primeiro momento, seguindo algumas indicações da metodologia de 

estudo de casos, será feita uma descrição da estrutura e do funcionamento de cada um dos 

quatro objetos, em separado. Em seguida, estes objetos irão compor uma tabela que apontará 

para as semelhanças e diferenças entre eles, para determinar qual deles poderia possibilitar 

uma circulação mais efetiva para a produção independente. 

 De acordo com Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

aborda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real. Neste sentido, 

haveria na investigação mais variáveis de interesse do que pontos de dados, daí que se baseia 

em várias fontes de evidência e se beneficia do desenvolvimento prévio de preposições 

teóricas para que a coleta e análise de dados seja conduzida.  

 Uma pesquisa de estudo de casos pode abranger tanto um único caso, como casos 

múltiplos. Existem, de acordo com o autor, quatro tipos principais de estudos de casos. Além 

de poder ser Únicos ou Múltiplos, o estudo pode ainda ser Holístico ou Incorporado. 

Enquanto os primeiros levam em conta a quantidade da casos envolvidos no estudo, os 

últimos levam em consideração a quantidade de unidades de análise que compõem os casos. 
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Ou seja: um estudo de caso único pode incluir duas variáveis, ou unidades de análise, para o 

mesmo contexto. 

 Na condução de um estudo de casos, o pesquisador pode fazer uso de pelo menos seis 

fontes de evidências, dentre elas: qualquer documentação disponível, registro em arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.  

 Uma das técnicas apresentadas por Yin como de fundamental importância para a 

análise de casos múltiplos é a síntese de dados cruzados, em que estudos de casos individuais 

são feitos anteriormente, como estudos independentes, separados. Após estas análises, que 

podem ser exploratórias, descritivas ou explanatórias, procedem-se as táticas de síntese. Estas 

podem ser, por exemplo, a criação de tabelas de palavras que exibem os dados e os aspectos 

com os quais estes se relacionam.  

 Uma ressalva importante que o autor faz diz respeito à qualidade da análise. Para Yin, 

quatro princípios fundamentam a qualidade: a análise se baseia em todas as evidências, 

abrange todas as principais interpretações concorrentes, dedica-se aos aspectos mais 

significativos e o analista utiliza seu conhecimento prévio de especialista em seu estudo de 

caso. 

 Por fim, o quarto capítulo será destinado à análise de casos relacionados à realidade 

maranhense de circulação de música na internet. É o capítulo de apresentação do corpus da 

análise, a partir da descrição dos casos locais. A escolha dos casos está afinada com a 

definição de artista independente, apresentada no capítulo 3. Ainda neste capítulo, 

apresentamos uma breve descrição do cenário maranhense de produção, circulação e consumo 

de música.  

Para uma análise dos resultados obtidos com a circulação independente de música pela 

internet, entrevistamos músicos e compositores que passaram e passam pela experiência do 

cenário independente e têm suas músicas à disposição para serem baixadas. Nessas 

entrevistas, pretende-se buscar os métodos eficazes (e até mesmo os menos eficazes) de 

divulgação e relacionamento desenvolvidos entre os artistas e o público através da internet, 

buscando pensar os modelos e as alternativas de circulação do trabalho produzido por estes 

artistas em ambientes virtuais. 
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2 PASSANDO O SOM: COMUNICAÇÃO EM REDE, COMUNIDADES VIRTUAIS E 

CIRCULAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DA INTERNET 

 

A mudança no consumo de música exclusivamente enquanto um produto, um bem 

comercializável, para um serviço, uma experiência, é parcialmente explicada por novas 

dinâmicas sociais fruto do desenvolvimento tecnológico. A dificuldade está em evitar o 

determinismo, seja ele tecnológico ou social, numa linearidade de causa e efeito na tentativa 

de trazer luz sobre o fenômeno, muitas vezes conflituoso, que se forma nesta relação entre 

tecnologia e sociedade. E no caso desta pesquisa, entre tecnologia, música e sociedade.  Como 

alertou Elisabeth Eisenstein (1998), “a própria idéia de explorar os efeitos produzidos por 

uma determinada inovação levanta a suspeita de que esteja sendo favorecida uma 

interpretação monocausal, ou que se tenda ao reducionismo e ao determinismo tecnológico” 

(EISENSTEIN, 1998, 12). Daí que se faz importante dizer que não é pretensão deste trabalho 

pensar a internet como único agente de mudanças na cadeia produtiva da música. O que se 

pretende pensar neste capítulo é como a comunicação mediada por computadores (CMC) se 

manifesta como um agente na reconfiguração da produção, circulação e consumo de 

informações na contemporaneidade, dando especial atenção à música.  

Este capítulo faz uma análise da CMC com base na proposta da Teoria da Cauda 

Longa. Não que esta tenha se tornado da noite para o dia a melhor resposta para se 

compreender as relações de mercado que se dão a partir da internet. Apenas compreendemos 

que é uma das respostas possíveis para o problema, dada a necessidade de delimitar o aporte 

teórico a ser utilizado. Pretendemos aqui desenvolver o argumento de que a internet se tornou 

um ambiente propício para a circulação de dados e isto tem gerado mudanças nas relações 

sociais, culturais e econômicas. A idéia é articular, com esta teoria, a importância das 

comunidades virtuais, da cooperação e do compartilhamento on-line para o desenvolvimento 

e a consolidação de um ambiente propício para a troca de músicas, em especial das músicas 

independentes. 

Ainda neste capítulo, através da metodologia de revisão bibliográfica, apresentaremos 

uma reflexão acerca das características da CMC, da passagem de um mercado massivo para 

um mercado cada vez mais segmentado e da sociabilidade das comunidades virtuais, e suas 

possíveis implicações sobre o compartilhamento de música.  
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2.1 A Cauda Longa e a reconfiguração na troca de dados 

 

 Incrivelmente, o livro que afirmou estarmos passando do mercado de massa para o 

mercado de nichos se tornou, em poucos meses de venda, Best-Seller. Nesta obra, lançada em 

2006, o editor-chefe da revista Wired
4, Chris Anderson, apresenta uma teoria intrigante. Ele 

sugere que a internet está tornando tudo disponível para todos. A receita dos poucos grandes 

produtos que fazem sucesso é igual à receita dos muitos produtos que não fazem sucesso, 

argumenta o autor. Neste contexto, Anderson sugere que a internet representa um desafio à 

lógica comercial de mídia e marketing, por possibilitar o acesso ilimitado e irrestrito a 

culturas e a conteúdos de todas as espécies. Sugere o autor: 

 

O novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional mercado de hits; 
apenas, pela primeira vez, os dois estão dividindo o mesmo palco [...] Agora, numa 
nova era de redes de computadores em rede, na qual tudo é digital, a economia da 
distribuição está mudando de forma radical, à medida que a Internet absorve quase 
tudo, transmutando-se em loja, teatro e difusora, por uma fração mínima do custo 
tradicional (ANDERSON, 2006, p. 06). 

 

Nesta perspectiva, afirma o autor, o triunfo da cultura de massa teve mais a ver com 

uma das principais características da transmissão broadcast, de arrebanhar a audiência, do que 

com o talento. A idéia é a de que enquanto a economia da era do rádio e da TV exigiria 

programas de grande sucesso, para atrair audiências enormes, a tendência hoje seria oposta, 

na medida em que a  

 

simples imagem dos poucos grandes sucessos considerados importantes e tudo o 
mais que era irrelevante estão compondo um mosaico confuso de uma multidão de 
minimercados e microestrelas. Cada vez mais o mercado de massa se converte em 
mercado de nichos (ANDERSON, 2006, p. 06). 

 

Uma ressalva importante é a de que não se trata de uma substituição, mas que ambos 

os mercados, o de hits e o de nicho, estariam agora dividindo o mesmo palco. A economia da 

distribuição muda à medida que a internet passa, por um custo muito menor do que praticado 

no mercado tradicional, a atuar como difusora desses conteúdos. O argumento de Anderson, 

pelo menos para resolver a questão do espaço para a disponibilização do conteúdo, é posto 

nestes termos: “[...] se existe pouco espaço nas prateleiras ou nas ondas de broadcast, o único 

procedimento sensato é enchê-las com os títulos que vendem mais [...] Mas e se o espaço for 

                                                 
4 Revista americana especializada em tecnologia. Para mais informações, ver <http://www.wired.com/>. 
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infinito? Nesse caso, os hits talvez sejam a maneira errada de encarar os negócios” (ibid., p. 

08). 

Em uma análise sobre a comunicação de massa no que chama de a era da informação, 

o pesquisador americano Wilson Dizard (1998) argumenta que haveria uma necessidade 

urgente de as indústrias de publicação e outras mídias tradicionais começarem a explorar a 

distribuição via internet, já que a nova mídia seria crescentemente interativa, permitindo aos 

consumidores escolher quais recursos de informação e entretenimento desejam, quando os 

querem e em qual forma. Neste sentido, pontua o autor: 

 

Os recursos de mídia estão sendo reorganizados num novo padrão, composto de 
três partes principais. A primeira consiste da mídia de massa tradicional [...] a 
segunda consiste da mídia de massa eletrônica de última geração [...] Finalmente, 
temos o aparecimento de formas mais modernas de mídia eletrônica pessoal, 
composta de agrupamentos de pessoas de mentalidades semelhantes para satisfazer 
suas próprias necessidades profissionais ou individuais de informação (DIZARD, 
1998, p. 267). 

 

Neste sentido, Dizard entende que as novas tecnologias representam a expansão das 

possibilidades de iniciativa pessoal na criação, armazenagem e distribuição de informações, o 

que pode ser facilmente ampliado para qualquer outra forma de dados. Este fenômeno estaria 

afetando o equilíbrio do poder no controle da informação, inclinando-o em favor dos usuários 

individuais. 

Perspectiva semelhante é a do sociólogo espanhol Manuel Castells (2000), para quem 

as tecnologias seriam responsáveis por uma revolução ao mesmo tempo social, econômica e 

política. O autor observa em uma extensa análise sobre o que chamou de a sociedade em redes 

que “este novo sistema de comunicação [...] tanto está promovendo a integração global da 

produção e distribuição das palavras, sons e imagens da nossa cultura como personalizando-os 

ao gosto das identidades e humores dos indivíduos” (CASTELLS, 2000, p. 22). 

De acordo com Castells, o surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação 

caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e 

interatividade potencial estaria mudando e mudaria ainda para sempre a nossa cultura. A 

audiência de massa teria se tornado diversificada. Flexibilidade, multiplicidade, 

diversificação, competição, segmentação, descentralização, simultaneidade e interatividade 

são as características mais exploradas deste sistema. Passamos a viver em uma sociedade 

segmentada, e não mais em uma sociedade de massa, advoga Castells. Ou pelo menos, não 

exclusivamente de massas, ressalvamos. 
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Uma das idéias desenvolvidas por Castells em sua análise é a de que nossa sociedade 

estaria construída em torno de fluxos, tais como de capital, de informação, de tecnologia, de 

interação organizacional, de imagens, sons e símbolos, expressões dos processos econômicos, 

políticos e simbólicos. O espaço de fluxos é entendido, assim, como “a organização material 

das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos” (ibid., p. 

436). 

 Estes fluxos, conceitua, seriam seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de 

intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, e o espaço de fluxos 

poderia ser descrito pela combinação da própria estrutura por onde estes dados fluem; dos 

lugares específicos com características sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas, 

onde este fluxo se apóia; e do gerenciamento deste. 

Numa perspectiva semelhante, o analista em tecnologia Nicholas Negroponte 

(NEGROPONTE, 1995) descreveu este fluxo através do que chama de “superestrada da 

informação”, via onde se movimentam os bits à velocidade da luz, obedecendo a um critério 

chamado largura de banda. Esse canal de transmissão pode ser uma linha telefônica, um 

radioespectro5 ou uma fibra óptica6, e a transferência é determinada pela quantidade de bits 

que se deseja transmitir. Para o autor, esta via teria possibilitado mudanças sensíveis na 

produção e circulação de bens, na medida em que a 

 

[...] movimentação regular, na forma de pedaços de plástico, de música gravada, 
assim como o lento manuseio humano da maior parte da informação, sob forma de 
livros, revistas, jornais e videocassetes, está em via de se transformar em uma 
transferência instantânea e barata de dados eletrônicos movendo-se à velocidade da 
luz (NEGROPONTE, 1995, p. 10). 

 

Outra análise importante para a compreensão deste novo ambiente foi feita pelo 

filósofo francês Pierre Lévy (1999), na qual o ciberespaço, novo meio de comunicação 

constituído da interconexão mundial dos computadores, trataria não apenas da infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o “universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LEVY, 1999, 

p. 17). Nesta perspectiva, o ciberespaço teria algumas características muito particulares, sendo 

ao mesmo tempo plástico, fluido, hipertextual, interativo e virtual, tendo “a vocação de 

colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, 

de comunicação e de simulação” (ibid., p. 93). 

                                                 
5 Um canal de comunicação que utiliza as ondas do rádio para transmitir conteúdo. 
6 Um outro tipo de canal, mas que é composto de sílica, vidro ou nylon na transmissão. 
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 Assim, para o autor, ciberespaço seria um dispositivo de comunicação original distinto 

das outras formas de comunicação de suporte técnico, já que combinaria duas formas de 

comunicação distintas: a) um esquema estrela, “um-todos”, representado pela imprensa, pela 

edição, pelo rádio e pela televisão, em que o centro emissor enviaria mensagens na direção de 

receptores passivos e isolados uns dos outros, criando certo senso de comunidade, mas com 

nenhuma interação; e b) um esquema em rede, “um-um”, representado pelo correio e pelo 

telefone, em que é possível a interação direta entre as partes, mas um senso limitado de 

comunidade. Para o autor, o ciberespaço permitiria “ao mesmo tempo, a reciprocidade na 

comunicação e a partilha de um contexto. Trata-se de comunicação conforme um dispositivo 

‘todos para todos’” (LÉVY, 1998, p. 44). 

A respeito destes modelos propostos por Lévy, cabe a ressalva de que parece mais 

adequada a terminologia “muitos para muitos”, e não “todos-para-todos”. Uma das razões 

para isso está no fato de que nem todos realmente têm acesso às novas tecnologias, e ainda, 

mesmo que todos tivessem, isto não necessariamente faz de todos geradores de conteúdo. 

Em Lemos (2002), algumas características dos “novos medias digitais”, tais como 

comunicação individualizada, personalizada e bidirecional, em tempo real, tanto interfeririam 

na produção da informação, por processos micro-eletrônicos, quanto na difusão da 

informação, modelo chamado de “todos-todos”. Existiriam, para o autor, três períodos na 

evolução das vias de comunicação: 1) modelo informal; 2) modelo massivo; e 3) modelo 

informatizado. Neste último, temos o ciberespaço que  

 

[...] se constitui numa estrutura comunicativa de livre circulação de mensagens, 
agora não mais editada por um centro, mas disseminada de forma transversal e 
vertical, aleatória e associativa. A nova racionalidade dos sistemas informatizados 
age sobre um homem que não mais recebe informações homogêneas de um centro 
“editor-coletor-distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, entrópica, e ao 
mesmo tempo, personalizada (LEMOS, 2002, p. 85). 

 

Em uma análise posterior sobre as relações entre as novas tecnologias de comunicação 

e a cultura contemporânea, Lemos (2003) aponta para o que chama de leis da cibercultura. A 

primeira lei, a da reconfiguração, parte da idéia de que não podemos considerar que vivemos 

uma superação ou um aniquilamento, mas uma reconfiguração de práticas, modalidades 

midiáticas e espaços. A segunda lei, a liberação do pólo da emissão, trata da emergência de 

personagens que até então não tinham voz nos grandes grupos de mídia. Estes personagens 

contariam agora com uma série de aparatos e ferramentas que possibilitam a veiculação de 

informação. E por último, temos a lei da conectividade generalizada que leva em conta a troca 
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independente e autônoma de informação entre homens e homens, homens e máquinas e 

máquinas e máquinas.  

Em outra oportunidade, o autor retoma a reflexão sobre estas leis, num artigo que trata 

sobre como as novas tecnologias de comunicação e informação têm se consolidado como 

vetores de agregação social, de vínculo comunicacional e de recombinações de informações 

as mais diversas sobre formatos variados.  

Lemos apresenta a lei da liberação do pólo da emissão como a primeira característica 

da cultura digital que chama de “pós-massiva”. Neste sentido, o antigo “receptor” teria 

passado a produzir e emitir sua própria informação, “de forma livre, multimodal (vários 

formatos midiáticos) e planetária, cujo sintoma é às vezes confundido com 'excesso' de 

informação" (LEMOS, 2007, p. 37). O autor lembra que na indústria cultural massiva havia 

um emissor de informação que dirigiria sua produção para uma massa de receptores, o 

público. Outras possibilidades de acesso e produção da informação teriam um alcance 

bastante limitado. Com a evolução da tecnologia, passou-se a ter um excesso de informação 

pela possibilidade de que cada um seja também produtor e emissor de conteúdo. 

 A lei da conexão generalizada em rede telemática se apresenta como característica 

fundamental da cibercultura na medida em que a configuração inicial da internet possibilitou 

um lugar de conexão e compartilhamento de conteúdos. Diz o autor: “Não basta emitir sem 

conectar, compartilhar. É preciso emitir em rede, entrar em conexão com outros, produzir 

sinergias, trocar pedaços de informação, circular, distribuir” (ibid., p. 38). 

 Com a lei da reconfiguração de práticas e instituições da indústria cultural massiva, 

Lemos reafirma que a cultura digital pós-massiva não representa o fim da industrial massiva, 

e esta não iria absorver e “massificar” a cultura digital pós-massiva. A conciliação que o autor 

advoga é posta nestes termos: “A cibercultura é essa configuração onde se alternarão 

processos massivos e pós-massivos, na rede ou fora dela" (ibid., p. 40). 

Ainda na perspectiva de mudança na lógica de fruição da comunicação, Machado 

(2006), numa abordagem cujo tema central é o ciberjornalismo, propõe a passagem de um 

modelo tradicional de um sistema de distribuição da informação para o sistema de circulação 

da informação, com o seguinte argumento:  

 

[...] um sistema de distribuição opera de forma centralizada, mantém uma 
hierarquia rígida entre os participantes e tem como objetivo principal à entrega das 
informações ao consumidor final; muito mais flexível, um sistema de circulação 
funciona sem necessidade de uma hierarquia rígida, adota a descentralização como 
modelo padrão e tem como objetivo principal a disseminação das informações 
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produzidas nestes diferentes centros. Um simboliza a apologia ao consumo 
enquanto o outro simboliza a apologia da participação (MACHADO, 2006). 

  

O autor não deixa, entretanto, de fazer a ressalva de que a natureza dos processos de 

circulação varia de acordo com o tipo de produto cultural, as especificidades dos usuários e as 

particularidades das relações de produção de cada sociedade.  

 Até aqui, falamos a respeito de uma reestruturação na troca de dados através da 

internet. Mas é importante entender como este ambiente de circulação de dados se constituiu e 

se popularizou. Neste sentido, é preciso sistematizar algumas das características deste 

ambiente, o ciberespaço, e as principais ferramentas que estão à disposição dos usuários. 

 

2.2. Comunicação mediada por computadores e os agregadores de conteúdo 

 

 Quando a Web surgiu, criada por Tim Berners-Lee no início da década de 90, 

desenvolveu-se uma linguagem de navegação padrão, que podia ser lida por qualquer 

computador. Entre as principais características da Web estavam o hipertexto, a interface 

gráfica dos navegadores e endereços fixos para a navegação. Assim, deu-se início a 

popularização do uso da internet entre usuários comuns. A CMC, conforme define Barnes 

(2003), refere-se a um conjunto de tecnologias que facilitaram tanto a comunicação humana 

como o compartilhamento de dados através de redes de computadores.  

A pesquisadora sistematizou sete gêneros que teriam composto a internet no seu 

início, utilizados pelos usuários para se conectar em rede a outras pessoas ou compartilhar 

informações e idéias: e-mail, grupos de discussão, fóruns, chat
7, instant messenger

8, MUDs
9 e 

páginas Web. A internet não é um meio de comunicação, mas um ambiente comunicacional. 

Entretanto, Barnes limitava o uso da internet como um meio de comunicação, permitindo 

tanto uma comunicação “de um para um”, através do e-mail, como “de um para muitos”, 

através das páginas Web. Seria possível ainda, segundo tal perspectiva, a comunicação “de 

muitos para um”, pela variedade de páginas Web que podem ser percorridas quando se busca 

alguma informação específica, e ainda uma comunicação “de muitos para muitos”, no caso 

das conferências eletrônicas e listas de discussão.  

  

                                                 
7 Salas de conversação que ocorrem em tempo real. 
8 Programas que permitem a conversação entre pessoas conectadas em tempo real. Diferente dos chat, esses 
programas permitem maior privacidade dos usuários, além de permitir que cada um possua uma lista de usuários 
cadastrados. 
9 Estruturas complexas de jogos on-line. 
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Conclui Barnes:  

 

[...] a internet pode ser usada para conduzir tanto comunicação de massa quanto 
humana. A natureza híbrida da internet faz dela um meio difícil de estudar 
precisamente porque incorpora tanto aspectos da comunicação humana como de 
massa (BARNES, 2003, p. 16, tradução nossa). 

 

Uma sistematização mais recente foi feita pelo pesquisador brasileiro Spyer (2007), ao 

separar as ferramentas da internet em dois grupos, levando em consideração a participação ou 

não, em tempo real, dos usuários. Diferencia as ferramentas entre síncronas e assíncronas. 

Entre as primeiras, estão os chats e os comunicadores instantâneos. Já as ferramentas que 

dispensam participação simultânea seriam os fóruns, as listas de discussão, os blogs e wikis. O 

foco do autor são fenômenos como o Orkut
10 e a Wikipedia

11, e seu interesse está em 

compreender como as pessoas estão aprendendo a lidar com o cada vez mais popular acesso 

às mídias sociais, ou como define, com o uso de ferramentas, plataformas e práticas de 

compartilhamento de opiniões e experiências pela internet. A principal característica desta 

nova mídia seria a fusão da difusão tipo broadcasting, de um ponto para muitos, 

protagonizada pelo rádio e pela televisão, com a interatividade possível pela comunicação de 

duas vias, cujo exemplo mais importante é o telefone. “Em outras palavras, a internet 

representa a união das possibilidades de interação do telefone com o alcanço maciço da TV” 

(Spyer, 2007, p. 21). 

Importante para a compreensão da organização dos conteúdos disponibilizados através 

da internet são as noções de folksonomia
12 e dos agregadores de conteúdo. Compreendemos 

que esta organização é fundamental, na medida em que embora a internet reúna os mais 

diversos tipos de conteúdo, ninguém está interessado em tudo. A folksonomia é a  

etiquetagem eletrônica no processo de busca colaborativa em ambientes virtuais, e também da 

formação de redes sociais, como forma de favorecer a colaboração e o encontro de pessoas 

com interesses comuns. Interessa aos objetivos deste trabalho, especialmente, a análise que 

faz dos agregadores de conteúdo, em que os conteúdos são direcionados aos usuários a partir 

de seus interesses e necessidades. O objetivo dos agregadores seria a navegação 

                                                 
10 O Orkut é a rede social mais popular do mundo. Criado em 2004, congrega pessoas que se reúnem em 
comunidades com interesses comuns. 
11 A Wikipedia é uma enciclopédia fruto de ações colaborativas. Qualquer pessoa pode contribuir, editando 
conteúdo já publicado ou fornecendo conteúdo para verbetes ainda não disponíveis. 
12 A folksonomia é uma das maneiras de organizar a informação disponível através da internet, em que os 
próprios usuários usam etiquetas para classificar o conteúdo. A origem do termo é atribuída a um arquiteto da 
informação, Thomas Vander Wal, para conceituar o trabalho descentralizado de categorização através de 
palavras-chaves. Para mais informações, ver Primo (2007), disponível em: 
<http://www6.ufrgs.br/limc/PDFs/web2.pdf>. 
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personalizada. Ao assinar o conteúdo de sites que lhe interessam, o usuário, sempre que 

acessa à internet, recebe as informações que previamente escolheu. A tecnologia utilizada 

nesse tipo de disponibilização de conteúdo se chama feed, um arquivo em linguagem de 

sistema que filtra e lista o conteúdo oferecido pelos sites.  

Em se tratando da organização do conteúdo disponibilizado através da internet, qual a 

contribuição da teoria da Cauda Longa para esta discussão? Para Anderson, cuja idéia tem a 

ver com a economia da abundância, tudo estaria cada vez mais disponível para todos, uma vez 

que a distância entre a oferta e a demanda diminui. Aplicando a teoria ao mercado de música, 

para exemplificar, podemos pensar assim: os grandes sucessos, os mais tocados e vendidos, 

comporiam o início da curva no gráfico (Figura 1). Na medida em que a maioria das músicas 

não alcançaria as paradas de sucesso, e que as variedades disponíveis são muito maiores do 

que supomos, as faixas menos populares iriam seguindo a curva, mas o prolongamento nunca 

chegaria à zero, de modo que tudo teria se tornado disponível para todos (conforme mostrado 

abaixo). “[...] curvas como essa são denominadas ‘distribuições de cauda longa’, pois seu 

prolongamento inferior é muito comprido em relação à cabeça” (ANDERSON, 2006. p. 10). 

 

A cauda longa 

Figura 1: Cauda longa. 
Fonte: ibid., p. 15. 

 

A importância da teoria da Cauda Longa para a compreensão do fim da supremacia 

dos hits está no fato de que, com a possibilidade de ter acesso às músicas que não compõem o 

mostruário da indústria do disco, as pessoas têm ouvido mais novas músicas. Relacionando 

isso à produção fonográfica, o autor sugere que quando as pessoas se defrontam com a 

possibilidade de escolher “entre uma banda de garotos ou algo novo” (ibid., p. 31), a 
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exploração de novidades geralmente tem levado a maior satisfação com os resultados da 

busca. “Enquanto as gravações de CDs e as trocas entre amigos é ‘marketing viral’ (algo que 

se transmite de pessoa para pessoa) do tipo mais poderoso, o compartilhamento de playlists 

[...] é propaganda boca a boca em escala industrial” (ibid., p. 32).  

Uma das conseqüências desta mudança, pontua: 

 

De repente, o conceito de hit é substituído pelo de micro-hit. Em lugar da estrela 
solitária, surge um enxame de microestrelas, e um número minúsculo de elites de 
mercados de massa converte-se em número ilimitado de semi-elites ou quase-elites. 
A quantidade de “hits” se multiplica, cada um com um público menor, porém 
supostamente mais engajado (ibid., p. 33). 

  

 O autor explica como se dá esta organização de um mercado de nichos. Enquanto que 

os hits se tornaram a base da indústria do entretenimento do século XX, no século XXI 

teríamos uma concentração em nichos na mesma intensidade. Para Anderson, o que existe 

agora é uma dispersão dos clientes em subgêneros. Seria o fim da era dos “arrasa-

quarteirões”, como propõe o autor. “[...] quando se combina quantidade suficiente de não-hits, 

se está de fato criando um mercado que rivaliza com o dos hits” (ibid., p. 21). 

A Cauda Longa seria regida por três forças: a democratização das ferramentas de 

produção; a democratização da distribuição; e a ligação entre oferta e demanda. Relacionado à 

produção, o argumento do autor é o de que estaríamos deixando de ser apenas consumidores 

passivos para nos tornar produtores ativos. E na medida em que a motivação para a criação 

não seria a mesma na cabeça e na cauda da curva, as pessoas estariam produzindo mais por 

amor à coisa. “Quando as pessoas compreendem como se fazem as grandes obras, é mais 

provável que elas mesmas queiram fazê-las” (ibid., p. 62). 

Estas três forças se aproximam das já citadas Leis da Cibercultura, proposta por 

Lemos (2003). A democratização das ferramentas de produção tem como seu equivalente a lei 

da liberação do pólo da emissão. A democratização da distribuição se aproxima da 

reconfiguração nas práticas comunicacionais e nas modalidades de interação on-line. E é a 

conectividade generalizada, a terceira Lei, que se relaciona à aproximação entre a oferta e a 

demanda dos usuários.  

Sugere: 

 

[...] Pode-se refletir sobre a Cauda Longa como algo que começa como economia 
monetária tradicional na cabeça e termina como economia não-monetária na cauda 
[...] A razão por que o fenômeno assume características de economia é a existência 
de uma moeda no reino capaz de ser tão motivadora quanto o dinheiro: reputação 
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[...] a reputação pode ser convertida em outras coisas de valor: trabalho, 
estabilidade, público e ofertas lucrativas de todos os tipos (ibid., p. 71). 

 

Sobre a distribuição, o que Anderson (op. cit., 2005) pontua é que haveria menos 

demanda por grandes sucessos do que por conteúdo especializado, de modo que aqueles que 

não são aceitos pela indústria do entretenimento estariam indo para a Internet e se tornando 

populares. Uma manifestação clara da segunda força da Cauda, relacionada ainda com a 

democratização da distribuição, são os agregadores, “empresa ou serviço que coleta ampla 

variedade de bens e os torna disponíveis e fáceis de achar, quase sempre num único lugar” 

(ibid., p. 86). Conforme o objeto de agregação, os agregadores estariam enquadrados em 

cinco categorias: 

a) Agregadores de bens físicos; 

b)     Agregadores de bens digitais; 

c)     Agregadores de propagandas e/ou serviços; 

d)     Agregadores de informações e/ou conteúdo criado pelos usuários; e 

e)     Agregadores de comunidades e/ou pessoas. 

Anderson observa que muitos agregadores tratariam de várias categorias. É o caso do 

MySpace.  

 

[...] o site de rede de enorme popularidade para bandas musicais e respectivos fãs, 
agrega conteúdo (milhões de músicas de graça) e pessoas (ouvintes); além disso, 
por sua vez, gera mais conteúdo sobre essas bandas, na forma de resenhas, notícias 
e outras frivolidades para os aficionados (ibid., p. 87). 

 

A terceira força da Cauda Longa está em unir a oferta e a procura, através, entre outras 

ferramentas, dos filtros. Estes filtros teriam a função de aproximar as pessoas daquilo que elas 

procuram, no sentido de facilitar a busca.  

 A importância destes novos atores, os “formadores de preferência”, estaria no fato de 

que, à medida que nossa cultura se fragmenta em milhões de minúsculas microculturas, 

também estaríamos presenciando a conseqüente ascensão de microcelebridades. E o efeito dos 

filtros estaria em “ajudar as pessoas a se deslocar do mundo que conhecem (‘hits’) para o 

mundo que não conhecem (‘nichos’) em veículos que sejam ao mesmo tempo confortáveis e 

ajustados sob medida às suas preferências” (ibid., p. 107). 

De acordo com a abordagem de Bruno e Vaz (2002), estes agregadores de conteúdo, 

ou melhor, os filtros para as informações que estão disponíveis on-line, são o que torna a 

navegação na internet algo possível de ser realizado. Os autores partem da idéia de que se 
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tornou necessário, com o crescimento da Rede, delegar a certos dispositivos técnicos a tarefa 

de selecionar e buscar a informação da qual precisamos. Existiriam duas teses correntes, 

ligadas à Rede, que necessitariam ser mais bem analisadas. A primeira, ligada a falta de 

constrangimentos no que diz respeito a produção e circulação da informação. A segunda, 

relacionada à compreensão da internet como tecnologia cognitiva.  

Algumas características da internet, como disponibilidade de acesso por qualquer 

pessoa a partir de qualquer lugar, redução das distâncias entre os usuários e ausência de centro 

e estrutura hierárquica na produção e transmissão da informação, realmente indicaria a 

existência de um ambiente em que tudo potencialmente está ao alcance de todos? Para os 

autores, cresceu a dificuldade de saber onde a informação está e quais caminhos levam mais 

rapidamente a ela. “A impossibilidade de representar tudo o que há na internet nos coloca, no 

limite, numa estranha condição de saber que lá há o que não sei onde nem como encontrar” 

(BRUNO; VAZ, 2002, p. 26). 

O argumento é o de que o crescimento da rede teria produzido um cenário de excesso 

de informação. Este excesso seria maior do que a nossa capacidade de percorrê-lo e explorá-

lo. Só é possível que este excesso seja apreendido por nossas medidas humanas, sugerem, se 

partilharmos “nossas atividades de navegação, busca e seleção das informações com os 

diversos dispositivos técnicos que habitam a Rede” (ibid., p. 26). 

Os autores afirmam: 

 

Numa descrição breve e simplificada, estas tecnologias atuam como mediadoras 
entre os indivíduos e as informações, pessoas, “lugares” ou objetos que desejam 
encontrar. Mecanismos de busca, programas, agentes, portais etc. diminuem assim 
a distância cognitiva promovendo o encontro, num tempo hábil, de interesses 
singulares (ibid., p. 27,8). 

 

Um dos argumentos de Anderson, na teoria da Cauda Longa, é o de que o tradicional 

modelo de marketing de vender e distribuir música teria caído em desfavor. Em oposição a 

ele, estaríamos constituindo tribos, grupos de coesão que levariam em consideração a 

afinidade e os interesses comuns, mais do que uma programação padronizada. Estaríamos 

assistindo à passagem de um mercado de massa para uma nova forma de nicho, definida não 

mais pela geografia, e sim pelos pontos em comum. Entra em questão o papel das 

comunidades virtuais, assunto a ser discutido a seguir. 
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2.3. Agregando conteúdo em comunidades virtuais 

 

Antes de passarmos a discutir sobre comunidades virtuais, convém uma rápida 

recuperação bibliográfica sobre comunidades. Uma obra clássica sobre o assunto vem da 

sociologia alemã, e as descreve como um organismo vivo, baseada nas relações familiares, 

relações de vizinhança e de amizade. De acordo com Ferdinand Tönnies (1947), em 

Comunidad y Sociedad, onde quer que se encontrem seres humanos enlaçados entre si de 

modo orgânico por sua própria vontade, e afirmando-se reciprocamente, temos então vida em 

comunidade. E estas relações são sempre consensuais, na medida em que o consenso é 

apresentado como uma força e simpatia social especial que mantém os homens unidos como 

membros do conjunto.  

 

O consenso descansa, pois, no mútuo conhecimento íntimo, enquanto este está 
determinado pela participação direta de uma pessoa na vida da outra, pela 
inclinação em compartilhar suas dores e alegrias, sentimentos que por sua vez, 
exigem esse conhecimento. Daí que resulte tanto mais provável quando maior que 
haja semelhança de constituição e experiência ou quando mais parecido ou 
coincidente sejam sua natureza, seu caráter e seu modo de pensar (TÖNNIES, 
1947, p. 39, tradução nossa). 

 

Para Tönnies, as três leis que regem a vida em comunidade são: 1) parentes e cônjuges 

que se amam ou se acostumam facilmente uns com os outros, falam e pensam de maneira 

semelhante e com gosto; 2) entre os que se amam há consenso; e 3) os que se amam e se 

entendem convivem e permanecem juntos, e compartilham sua vida comum. É diferente do 

que acontece na vida em sociedade, onde as relações que se dão são entre pessoas que, apesar 

de também viverem pacificamente, não estão essencialmente unidas, mas essencialmente 

separadas. Se na comunidade os homens vivem unidos apesar de tudo o que os separam, na 

vida em sociedade, sugere o autor, os homens vivem separados a despeito de tudo o que os 

une. O autor define que a vida em sociedade se dá a partir das relações comerciais e políticas 

que ali se estabelecem.  

A análise de Tönnies foi ampliada por Buber (1987), cuja abordagem se concentra no 

que chama de Nova Comunidade. Para o autor, cuja teoria se estrutura na passagem do século 

XIX para o século XX, a comunidade de Tönnies, fundada por laços sangüíneos, é apenas um 

tipo de comunidade. Existiriam outros tipos de comunidade: a) a comunidade de vila, em que 

os homens estão unidos pela terra que compartilham; b) a comunidade cooperativa, cuja união 

se dá pelo trabalho comum; c) a comunidade da camaradagem, em que há aspirações comuns 

ligadas à ajuda mútua; e d) a comunidade da fraternidade, em que a união se dá pelo que é 
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invocado, proclamado e celebrado em conjunto. Para cada tipo de comunidade corresponde 

um perfil de liderança, e a articulação entre elas pode se dar de diversas formas. A Nova 

Comunidade, caracterizada como pós-social, se daria na interação viva entre os homens na 

medida em que ultrapassaria a sociedade e suas normas. Diz respeito a um tipo de interação 

em que dar e receber são vistos como partes de um mesmo movimento. 

Os novos vínculos sociais, que surgem a partir da emoção compartilhada ou do 

sentimento coletivo, privilegiam a função emocional e os mecanismos de identificação e 

participação. É o que sugere Maffesoli (2000), para quem a sociabilidade contemporânea se 

daria através do movimento de tribos, caracterizadas por sua fluidez e dispersão. O autor 

aponta que presenciamos um vaivém constante estabelecido entre a massificação crescente e o 

desenvolvimento dos microgrupos. Diz o autor: “As grandes características atribuídas a essas 

comunidades emocionais são: o aspecto efêmero, a ‘composição cambiante’, a inscrição local, 

‘a ausência de uma organização’ e a estrutura quotidiana” (MAFFESOLI, 2000, p. 17).   

Esta idéia de comunidade, sob esta perspectiva, sedimenta-se sobre a força das 

circunstâncias, a proximidade e a partilha de um mesmo território seja ele real ou simbólico. 

Neste sentido, “[...] se privilegia menos aquilo a que cada um vai aderir voluntariamente 

(perspectiva contratual e mecânica) do que aquilo que é emocionalmente comum a todos 

(perspectiva sensível e orgânica)” (ibid., p. 27). 

O tribalismo é caracterizado por Maffesoli pela necessidade de identificação, pelos 

seus aspectos da partilha sentimental de valores, de lugares ou ideais. Conclui o autor: 

 
O coeficiente de pertença não é absoluto, cada um pode participar de uma 
infinidade de grupos, investindo em cada um deles uma arte importante de si. [...] 
determinado por seu território, sua tribo, sua ideologia, cada um pode, igualmente, 
e num lapso de tempo muito curto, irromper em outro território, em outra tribo, em 
outra ideologia. [...] Na verdade, em torno dos valores que lhes são próprios, os 
grupos sociais dão forma a seus territórios e a suas ideologias. Em seguida, por 
força das circunstâncias, são constrangidos a ajustar-se entre eles. Esse modelo 
macrossocial, por sua vez, se difracta e suscita uma miríade de tribos que obedecem 
regras de segregação e de tolerância, de repulsa e de atração (ibid., pp. 202-204). 

 

Estas concepções de comunidade, e de como estas se estruturam, ajudam a trazer luz 

sobre o fenômeno das comunidades virtuais. A primeira análise sobre o tema foi feita por 

Rheingold, no início da década de 1990, e se tornou um clássico para a compreensão dos 

novos ajuntamentos sociais que se dão em função de interesses compartilhados, e não apenas 

por constrangimentos da geografia. O objetivo do livro, segundo o autor, está em refletir sobre 

a importância do ciberespaço como ambiente propício para que as comunidades virtuais 

alterem a percepção de mundo dos indivíduos e das comunidades. As comunidades virtuais 
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são pensadas enquanto organizações sociais que se estabelecem fundamentadas nos interesses 

comuns dos participantes, e não, exclusivamente, na partilha de um espaço que é comum a 

estes. Alicerçada sobre a CMC, pelas disparidades de espaço e tempo pulverizadas, estas 

comunidades seriam agregados sociais surgidos na Rede, ou seja, nas redes de computadores 

que se interligam e associam as pessoas. Para Rheingold, temos que as comunidades virtuais 

surgem quando pessoas que participam de um determinado debate o sustentam em número e 

sentimento suficientes para estabelecer relações pessoais no ciberespaço. As duas 

características essenciais das comunidades virtuais apontadas pelo autor, condições para a sua 

existência e manutenção, são: capacidade de partilha dos participantes e motivação para 

ajuda.  

Para o autor, existiriam instrumentos úteis para avaliar as interações existentes entre os 

seres humanos, com diferentes correntes de interpretação, e critérios diversos para a 

classificação de um grupo como comunidade. Um deles seria o conceito de bens coletivos: 

“Determinar os bens coletivos de um grupo é um modo de procurar os elementos que 

transformam elementos isolados numa comunidade” (RHEINGOLD, 1996, p. 26). Estes bens 

coletivos na comunidade WELL, da qual o autor fez parte, e para a qual dedica uma longa 

descrição, seriam: capital social em rede, capital intelectual e comunhão. E neste sentido, no 

contexto das relações sociais que se estabelecem através da internet, o autor advoga não 

apenas relações de identidade, mas também de uma história compartilhada entre os membros 

destas comunidades virtuais. 

Para Lemos (2002), a rede onde estas comunidades se formaram tem como 

características a interatividade e simultaneidade. “Mais do que um fenômeno técnico, o 

ciberespaço é um fenômeno social” (LEMOS, 2002, p. 148), observa o autor ao tratar da 

efervescência de comunidades no ciberespaço, num processo de “territorialidades simbólicas 

[...] o que agrega os internautas são afinidades intelectuais ou espirituais, formando coletivos 

de interesses comuns” (ibid., p.149-150). 

Com a intenção de analisar os efeitos das comunidades virtuais sobre o tempo de lazer 

da sociedade contemporânea, Blanchard e Horan (1998) recorreram à teoria do capital social. 

De acordo com esta teoria, capital social pode ser definido como atividades de coordenação e 

cooperação, visando o benefício mútuo, que envolvem redes de relacionamento e 

engajamento civil, regras de reciprocidade e confiança entre pessoas. Uma das principais 

causas apontadas, de acordo com esta teoria, para a diminuição do capital social foi a 

privatização do tempo de lazer, ocasionada pelo aumento do tempo que as pessoas gastavam 

com a televisão. A principal questão dos autores, motivada pela popularização da 
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comunicação mediada por computadores, é entender como as comunidades virtuais afetaram 

o capital social. Ou seja, estão interessados em saber se o crescimento na participação em 

comunidades virtuais de alguma forma compensou a diminuição do capital social decorrente 

do que sugerem se tratar de um esvaziamento na participação em comunidades de interação 

face-a-face.  

Os autores fazem uma importante distinção entre dois tipos de comunidades virtuais: 

de um lado, um tipo de comunidade virtual (1) organizada a partir de um determinado lugar 

físico, em que os cidadãos têm acesso a recursos eletrônicos (informações on-line sobre 

escolas e oportunidades de trabalho, boletins sobre a comunidade por e-mail etc.); e de outro, 

uma comunidade que, apesar de reunir pessoas (2) geograficamente dispersas, as associa a 

partir de interesses que são compartilhados (neste caso, os membros podem jamais se 

encontrar, e a interação estaria limitada ao tópico cujo interesse é compartilhado).  

Relacionando a participação cada vez maior em comunidades virtuais e a teoria do capital 

social de Putnam, Blanchard e Horan propõem que comunidades estruturadas a partir de uma 

determinada localidade são mais propensas a incrementar capital social.  

Comunidades físicas e virtuais podem, então, ser relacionadas, para criar uma nova 

forma de comunidade, um novo espaço público, em que as pessoas podem interagir com seus 

vizinhos a partir de espaços privados, como a casa, por exemplo. E não simplesmente 

interagir, mas na medida em que se trata de um novo espaço público, podem organizar ali 

redes de engajamento, regras de reciprocidade e confiança entre os membros. “Ao relacionar 

comunidades virtuais de interesses a comunidades físicas, novos espaços públicos são criados, 

e oportunidades de interação entre membros aumentam” (BLANCHARD e HORAN, 1998, p. 

305, tradução nossa). 

Seguindo uma outra perspectiva, Kollock e Smith analisam e descrevem o fenômeno 

da interação social on-line (KOLLOCK e SMITH, 1999). Para eles, tal interação deve ser 

pensada levando em consideração a identidade dos envolvidos na interação, o controle social 

que acontece nestes ambientes, as dinâmicas e estruturas da própria comunidade e, por último, 

as ações coletivas que tomam forma no ciberespaço. A identidade seria o alicerce da 

interação, possibilitando que os envolvidos pudessem ter um conhecimento mínimo uns dos 

outros. Controle diz respeito à coordenação, à mediação e até mesmo à coerção que pode ser 

exercida na manutenção das comunidades. Dado que estas comunidades virtuais se organizam 

a partir da participação de grupos que, apesar de geograficamente separados, compartilham 

interesses, teríamos uma pequena variação no conceito de comunidade. Isto não quer dizer, 

porém, que não seria possível verificar ali a mesma vitalidade dos ambientes “reais”. 
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Finalmente, ações coletivas se organizam ali de modo a viabilizar ações concretas que muitas 

vezes borrariam os limites entre o mundo real e o mundo on-line, se é que este limite existe de 

fato. 

Uma análise mais recente, de Hampton e Wellman (2001), reitera que a definição 

social de comunidade enfatiza relações que provêem um senso de pertencimento, em um 

grupo em que as pessoas vivem próximas umas das outras. Mas antes de ser vista apenas 

como um grupo local, a comunidade deveria ser vista como uma rede, já que cada pessoa tem 

sua própria comunidade de amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Estas comunidades 

pessoais atravessariam uma variedade de posições sociais. Assim, o crescimento da CMC 

apresentou um novo meio de contato social com potencial para afetar muitos aspectos destas 

comunidades pessoais. Nesta perspectiva, já que trabalho, lazer e laços social podem ser todos 

mantidos a partir de casa, as pessoas poderiam estabelecer contato sem necessariamente 

estarem atreladas a lugares físicos. Isto porque: 

 

O florescer da internet afetou as formas como as pessoas conectam umas com as 
outras, eliminando os custos financeiros da comunicação de longa distância, 
reduzindo o custo do tempo de contato com pessoas distantes, e enfatizando a 
comunicação através de texto – e-mail – como também por áudio (por telefone) ou 
audiovisual (pessoalmente). [...] Ao contrário das predições distópicas, as novas 
tecnologias de comunicação não desconectam as pessoas das comunidades. A CMC 
reforça as comunidades existentes, estabelecendo contato e encorajando apoio onde 
ninguém deve ter existido antes (HAMPTON; WELLMAN, 2001, p. 492, tradução 
nossa). 

 

É esta idéia, a de que as tecnologias não desconectam as pessoas das suas 

comunidades de origem, mas reforçam as comunidades existentes, aliada à economia do 

compartilhamento de músicas pela internet, tema a ser tratado a seguir, que serve de base para 

a compreensão de como os artistas independentes têm usado as redes de relacionamento on-

line a seu favor. No próximo item, será discutida a troca gratuita de arquivos através da 

internet e a cooperação entre os usuários das redes de relacionamento. 

 

2.4. A dádiva em ambientes virtuais 

 

Em The Hi-Tech Gift Economy, o pesquisador americano Richard Barbrook trata da 

Economia da Dádiva no contexto da CMC (BARBROOK, 1998). A questão foi inicialmente 

estudada pelo antropólogo Marcel Mauss, que em 1924, apresentou os resultados de uma 

pesquisa sobre trocas, ou melhor, permutas, entre comunidades ditas arcaicas. No ensaio, o 

antropólogo analisa como os presentes, a priori voluntários, marcam as trocas e contratos 
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nestas sociedades. O autor busca compreender: “Qual é a regra de direito e de interesse que, 

nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz com que o presente recebido seja 

obrigatoriamente retribuído? Que força há na coisa dada que faz com que o donatário a 

retribua?” (MAUSS, 1974 [1923-24], p. 42). Para Mauss, não se trata de trocas simples de 

bens, riquezas ou produtos entre indivíduos, já que são coletividades que se obrigariam 

mutuamente na troca de serviços, tais como “gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, 

mulheres, crianças, danças, festas [...]”. Trata-se de um sistema de trocas voluntárias, que no 

fundo, argumenta o autor, são rigorosamente obrigatórias.  

Este sistema, que o autor denomina potlatch, implica não apenas obrigação de retribuir 

os presentes recebidos, mas também obrigação de dá-los, de um lado, e recebê-los, de outro. 

Barbrook contextualiza a análise de Mauss, aproximando-a da cultura do compartilhamento 

on-line. Esta cultura teria sido responsável não apenas pelo aperfeiçoamento das tecnologias 

empregadas nos primeiros computadores, mas na troca de informações de todo tipo entre a 

comunidade científica envolvida nestes projetos. Neste sentido, a livre troca de dados estaria 

embutida nas tecnologias e nas relações sociais desde os primeiros dias do ciberespaço. A 

idéia, desde o princípio, seria de eliminar todas as barreiras à distribuição da pesquisa 

científica. E ainda que a troca de "presentes" nestes ambientes não necessariamente crie 

obrigações emocionais entre os participantes, sugere o autor, pessoas ainda assim estariam 

dispostas a doar o que tem a qualquer pessoa através da internet. 

Usando como exemplo o compartilhamento de música, o autor sugere que pela livre 

circulação da informação, músicos podem criar laços de amizade, trabalhar juntos e inspirar 

uns aos outros, na medida em que passam a disponibilizar on-line a sua produção, e ao mesmo 

tempo, passam a ter acesso ao que foi disponibilizado por outros. A respeito da flexibilização 

e espontaneidade da economia da dádiva no contexto da CMC, afirma que  

 

[...] uma nova faixa pode rapidamente se tornar gratuitamente útil para uma 
audiência global. Se alguém gosta da melodia, pode baixar para audição pessoal, 
usar como um sample ou fazer seu próprio remix (BARBROOK, 1998, online, 
tradução nossa). 

 

Antes de concluir, o autor aponta para que estaríamos vivendo uma época em que dois 

tipo de economia, a tradicional economia de mercado, e a economia da dádiva, ou do 

compartilhamento de informações on-line, estariam coexistindo. Esta última seria, conforme 

sugere Barbrook, o melhor método de colaboração entre pessoas no ciberespaço. 
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Esta nova economia foi tratada por Jeremy Rifkin (2001). Para o autor, neste novo 

contexto econômico, mercados estariam dando lugar a redes, e a questão da propriedade, 

dando lugar ao acesso. Serviços, e não bens físicos, seriam os itens de valor da nova 

economia. Estaríamos diante de novos pressupostos de negócio, diferentes dos utilizados na 

administração da era do mercado tradicional. Sugere Rifkin: “No novo mundo, os mercados 

cedem às redes, os vendedores e compradores são substituídos pelos fornecedores e usuários, 

e praticamente tudo é acessado” (RIFKIN, 2001, p. 5). 

 Ao tratar das comunidades virtuais, Rheingold já havia observado que a reciprocidade 

é fundamental para a manutenção desses ambientes. Descrevendo processos de colaboração 

em ambientes virtuais, o autor evoca a mesma economia da dádiva, afirmando que “pessoas 

fazem coisas umas pelas outras mais pelo espírito de construção do que por um ‘toma-lá-dá-

cá’ calculado” (RHEINGOLD, 1996, p. 80). 

 Perspectiva semelhante foi tratada por Kollock (1999). O autor pondera: se a interação 

em ambientes virtuais permite relativo anonimato, se não existe uma autoridade central, e se é 

difícil aplicar sansões físicas ou financeiras, por que, ao invés de os usuários estarem em 

guerra permanente uns contra os outros, o que se tem é exatamente o oposto, 

compartilhamento e cooperação em comunidades virtuais? Uma resposta possível para esta 

questão poderia estar na economia da cooperação, fenômeno que tem mudado a maneira 

como as pessoas se movem na internet. A partir da já citada análise feita por Mauss, o autor 

faz uma breve recuperação das teorias sobre dádivas e bens públicos, e como isto se localiza 

na rede mundial de computadores. Bens públicos digitais é um conceito tratado pelo autor 

como um mundo de informações digitais sendo trocada em uma rede de muitos atores, em que 

é possível produzir um número infinito de cópias perfeitas do mesmo conteúdo.  

 

O fato de que as comunidades on-line existem em uma rede de informação digital 
significa que existem mudanças significativas no custo para produzir bens públicos, 
no valor de bens públicos, e na função de produção de bens públicos, isto é, o 
relacionamento entre o número daqueles que contribuem e a proporção dos bens 
públicos produzidos (KOLLOCK, 1999, online, tradução nossa).  

  

Mas, o que está por trás da cooperação on-line? O autor sugere algumas possíveis 

motivações para o fenômeno. Pessoas poderiam disponibilizar dados na expectativa de 

receber dados em troca. Neste caso, a motivação está ligada a (1) reciprocidade. Pode ser que 

alguém disponibilize algo visando obter prestígio e reconhecimento dentro da comunidade. A 

motivação, aqui, diz respeito à (2) reputação de quem publica a informação. Buscando 

garantir que a pessoa tenha algum efeito sobre o grupo, ela pode estar motivada ainda por um 
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(3) senso de eficácia. Ou por uma (4) necessidade. Se assim for, o que está sendo 

disponibilizado tem a ver com uma necessidade que pode ser individual ou do grupo. No caso 

de se tratar de algo útil e essencial para a manutenção do grupo, a motivação pode ser a de 

preservar a (5) unidade do ambiente. Além destas motivações, a colaboração on-line pode se 

dar por um efeito secundário, como por exemplo, no caso de alguém que desenvolve 

determinado programa para resolver um problema particular, e aproveita o custo zero para 

tornar aquela solução disponível para outros. 

 As redes de compartilhamento de dados pela internet organizam-se, como foi discutido 

neste capítulo, a partir das comunidades virtuais e da troca de dados nestes ambientes. Estas 

redes ajudaram a criar o pano de fundo para a reconfiguração pela qual a indústria da música 

independente tem passado nos últimos anos, tema a ser discutido no próximo capítulo. 
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3 O DESLANCHE DO MP3-DEMO: ARTISTAS INDEPENDENTES E AS 

RECONFIGURAÇÕES DA INDÚSTRIA DA MÚSICA 

 

O fenômeno da música para experimentação foi amplamente beneficiado pelo 

desenvolvimento e popularização das novas tecnologias de comunicação. É o que chamamos 

nesta pesquisa de mp3-demo, o tema deste trabalho. Apresentamos neste capítulo o conceito 

como formato de demonstração usado pelos artistas, de igual modo como era feito com as 

fitas e CDs demo, levando em consideração questões ligadas à circulação de música na 

internet e a flexibilização do licenciamento de música. A seguir, através de uma breve 

recuperação da pequena bibliografia disponível sobre o assunto, discutiremos como a internet 

e o mp3 têm se sedimentado como ferramenta importante na circulação de música pela 

internet e na divulgação de artistas independentes. Faz-se necessária, neste sentido, uma breve 

reflexão sobre o que será tratado como independente e sobre alguns aspectos da 

reconfiguração pela qual tem passado a indústria fonográfica. O objetivo é buscar 

compreender um fenômeno que não é completamente novo, não se resolve apenas na 

perspectiva do determinismo tecnológico, mas que tem se constituído como fator de 

mudanças na forma como a música é produzida, nos meios por onde esta música circula e na 

maneira como é consumida. 

 

3.1 O que fazer com essa tal liberdade? Considerações sobre independência 

 

Falar sobre música independente nos dias de hoje é um problema que requer 

meticulosidade. Isto porque uma série de questões deve ser considerada antes que a primeira 

proposição seja feita. Ao pensar sobre o assunto, podemos abordar, pelo menos, duas 

perspectivas: uma de ordem estética, outra de ordem econômica. O artista é independente 

porque optou por isso, porque quer conservar e legitimar uma identidade, ou é independente 

por força de um mercado cada dia mais competitivo e lucrativo que se tornou o mercado 

musical? Trata-se de buscar independência artística, ou seja, de assumir o controle total das 

escolhas e, portanto, dos riscos que a empreitada apresenta, ou a questão está relacionada a 

uma opção possível para o artista iniciante, que ainda não encontrou o tão sonhado lugar ao 

sol? Este capítulo trás em seu início uma análise sobre o que seria música independente, a 

partir de uma breve recuperação bibliográfica sobre o assunto.  

É importante dizer que alguns temas são subjacentes a este, e serão apresentados ao 

longo da discussão aqui proposta. Por exemplo, entendemos que se faz necessária uma breve 
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reflexão a cerca das três etapas da produção de música, ou seja, sobre a produção, circulação e 

consumo, sejam elas atreladas às grandes ou às pequenas gravadoras, ou mesmo a artistas 

autônomos.  

É preciso, portanto, problematizar o conceito de “música independente” e suas 

inúmeras interpretações. Não se trata, num primeiro momento, de concordar ou discordar das 

várias perspectivas que serão apresentadas. O objetivo desta análise é compreender parte das 

diversas abordagens para a questão proposta. Se consultarmos, por exemplo, a Wikipedia, a 

expressão estará associada ao Indie Rock, “estilo musical que caracteriza bandas que não 

teriam sido lançadas por grandes gravadoras”13. Esta definição, que faz referência ao que 

chama de um estilo e não a uma prática, aponta que, inicialmente, estas bandas caracterizar-

se-iam por lançar álbuns por pequenas gravadoras, independente de uma cena musical em 

vigor. Entre os “estilos” que comporiam a “cena”, teríamos o Baroque Pop (folk rock dos 

anos 60 misturado com o experimentalismo), Garage Rock Revival (som de "rock and roll" 

dos anos 60) e Pós-Rock (mistura de Rock e Jazz, que flertaria com a música eletrônica).  

Já o Vocabulário de Música Pop, de Roy Shuker, trata o termo independente 

relacionando-o a gravadoras independentes, que seriam pequenos selos com relativa 

autonomia no processo produtivo e criativo, contratação e promoção dos artistas (SHUKER, 

1999). É o oposto do que acontece na grande indústria do disco, em que cada etapa da 

produção teria sido previamente planejada, e o artista não possuiria nenhuma autonomia. O 

termo música independente, no mesmo vocabulário, é restrito a uma condição específica de 

produção, e refere-se a um estilo musical alternativo, associado a um conjunto de valores 

musicais, como a autenticidade, por exemplo. “A música independente é considerada uma 

música crua e imediata, enquanto a música ‘industrializada’ é vista como uma música 

produzida” (SHUKER, 1999, p. 172).  

De acordo com Vaz (1988), em um dos raros livros sobre o assunto, seria possível 

identificar três níveis de dependência com os quais os artistas se deparam ao pretender “furar” 

a cadeia produtiva da música protagonizada pela indústria fonográfica, bloqueio este feito em 

termos de perspectivas de aceitação e popularidade, dentro dos segmentos de público visados, 

e do retorno que o investimento teria que proporcionar: 

a) nível da atuação autônoma: seria o artista independente propriamente dito, aquele 

que assume integralmente as responsabilidades e os custos envolvidos, sem nenhuma 

veiculação que implique subordinação; 

                                                 
13 Para mais detalhes sobre a definição de “música independente” do Wikipedia, acessar 
<<http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_independente>>. 
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b) nível da associação cooperativa: artistas se organizam em uma estrutura que atenda 

às necessidades de cada um, facilitando a execução de atividades que dificilmente 

seriam realizáveis de forma isolada, tais como distribuição e divulgação; e 

c) nível de relação comercial: neste nível, o artista mantém algum tipo de relação com 

o produtor fonográfico. É o nível que mais se assemelha ao modelo praticado pelas 

grandes gravadoras. 

Um quarto nível de dependência que sugerimos diz respeito a artistas que viabilizam 

seus projetos musicais com subsídios de programas governamentais, como por exemplo, a Lei 

de incentivo à cultura. O que é válido ressaltar aqui é que em qualquer um dos níveis em que 

o artista se encontre, ele tem em mente as três etapas da cadeira produtiva do disco – 

produção, circulação e consumo. 

A análise de Vicente (2006), leva em consideração o desenvolvimento da produção 

musical independente no Brasil a partir do que o autor considera como um dos principais 

momentos de articulação. Estes acontecimentos seriam: a cena do final dos anos 70, com a 

produção do disco Feito em Casa, de Antônio Adolfo, e a efervescência cultural do Teatro 

Lira Paulista; em seguida, a cena dos anos 90, impulsionada pelas tecnologias digitais; e por 

último, o momento contemporâneo, marcado por uma articulação inédita da cena 

independente e o que o autor chama de atuação autônoma em diversos segmentos musicais.  

Para o autor, é preciso diferenciar a produção das grandes gravadoras, ou as majors
14, 

empresas que operariam com a difusão maciça de alguns poucos álbuns e artistas, da 

produção independente, ou das gravadoras indies, cuja atuação se vincularia a segmentos 

musicais específicos, atuando na formação de novos artistas, abrangendo novos nichos de 

mercado. 

A cena independente teria se organizado entre os anos 70 e 80, como uma estratégia 

possível na carreira do artista, um espaço de resistência cultural e política à nova formação da 

indústria fonográfica, baseada em uma maior seletividade, racionalização da produção, 

redução de elencos e conseqüente marginalização de artistas não adequados à sua lógica, ou 

não classificáveis nos segmentos que teria passado a privilegiar. Nos anos 90, a produção 

independente teria deixado de ser uma alternativa ao ingresso do artista na grande gravadora 

pra se tornar o único acesso possível, permitindo que este pudesse demonstrar sua viabilidade 

comercial, adequação ao gosto do público e à lógica do mercado.  

                                                 
14 As quatro maiores gravadoras do mundo são Universal, Sony-BMG, EMI e Warner. 
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Um aspecto interessante da abordagem de Vicente, que diz respeito diretamente aos 

interesses desta pesquisa, são os “circuitos autônomos de produção musical”, ou seja, espaços 

em que “fortes vinculações identitárias [...] e o acesso às tecnologias permitem a formação de 

uma rede de produção e distribuição cultural fora do âmbito das grandes gravadoras ou das 

redes nacionais de mídia” (Vicente, 2006, p. 11,2). Como exemplo, o autor cita o rock 

alternativo oriundo de Brasília e a música rap e funk, oriundas das periferias urbanas.  

O que teríamos hoje é que a internet estaria se consolidando como “alternativa 

consistente para a divulgação e distribuição dos trabalhos de artistas e gravadoras 

independentes, enfraquecendo o controle das majors sobre essas áreas vitais dentro de sua 

estratégia de atuação” (ibid., p. 14). 

Este debate sobre o conceito de independência ligada à música foi apresentado pelo 

pesquisador brasileiro Leonardo De Marchi (2005).  Segundo o autor, a questão inicialmente 

assume uma conotação política, numa atitude de “resistência” dos artistas à lógica de 

produção da grande indústria do disco. Nos Estados Unidos, conforme aponta o autor, o 

movimento se baseia numa tradição que vem do registro e comércio de gêneros musicais 

rejeitados pelas grandes gravadoras; na Inglaterra, a base se encontra no movimento punk e na 

filosofia do “faça você mesmo”; no Brasil, as experiências teriam se apoiado numa 

necessidade de se afirmar enquanto produção fonográfica soberana e de crítica à cultura de 

massas.  

Mas além de firmar o debate apenas diferenciado o artista independente daqueles que 

pertencem a uma grande gravadora, o autor apresenta três “novas” categorias de produção 

musical que tornam o debate ainda mais complexo. Primeiro, teríamos as produções locais, 

em que existiria um sistema de produção, circulação e consumo próprio, e cuja visibilidade no 

cenário brasileiro é relevante. É o caso do axé, da Bahia, ou do forró cearense. Em seguida, 

teríamos as produções especializadas, focadas em gêneros alternativos, como é o caso do 

funk. Neste caso, o próprio mercado consumidor se estrutura à margem das grandes 

gravadoras. Acrescentaríamos nesta categoria, como exemplo, o calipso paraense. E por 

último, teríamos os selos e gravadoras terceirizadas que controlam a etapa de produção do 

disco, mas se apóiam nas grandes gravadoras para a distribuição e divulgação.  

Um ponto importante da análise de De Marchi é a distinção clara que se faz entre 

produção independente e produção autônoma. Para o autor, produções autônomas  

 

são caracterizadas pela ação de determinados empreendedores que tomam uma 
iniciativa isolada de produzir discos sem estabelecer um circuito alternativo de 
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produção fonográfica potencialmente utilizável por outros empreendimentos (DE 
MARCHI, 2005, p. 04).  

 

O artista autônomo, conforme o autor, é o que mais se aproxima do conceito de artista 

“independente propriamente dito” de Vaz, citado acima, e é o tipo de produção que interessa 

aos objetivos deste trabalho. 

Uma outra análise, mais recente, sobre esta relação entre artistas independentes e 

artistas de grandes gravadoras é apresentada por Jeder Janotti e Jorge Cardoso Filho (2006). 

Os autores afirmam que, dentro de estratégias próprias das indústrias culturais, os produtos 

podem ser consumidos amplamente, ou ter um consumo segmentado. Estes seriam modos 

diferenciados de dar valor à canção, vinculando a produção musical ao mainstream ou ao 

underground. Relacionados ao mainstream, teríamos um tipo de música feita a partir de 

modelos eficientes de sucesso, com circulação associada aos meios de comunicação de massa, 

tais como rádio e televisão, e voltada para o amplo consumo. Já relacionados ao underground, 

teríamos um posicionamento valorativo de oposição ao mainstream, numa lógica de 

circulação alternativa, como fanzines e gravadoras independentes, voltada para um consumo 

segmentado. Trata-se de uma tensão entre as condições de produção de uma determinada 

música e suas condições de reconhecimento, de autenticidade. Como sugerem os autores: 

 

uma boa parcela do que é chamado independente ou underground no terreno 
musical está diretamente relacionado a uma aproximação entre suas condições de 
produção e reconhecimento, ao passo que o mainstream se caracteriza por possuir 
uma exacerbada distância entre essas condições (JANOTTI; FILHO, 2006, p. 19). 

 

Vale ressaltar, a respeito da abordagem dos autores, que estas categorias estão longe 

de serem estanques, isoladas. O que se tem percebido, a partir de experiências como a da 

banda inglesa Radiohead, a ser discutida detalhadamente nas próximas páginas, é uma tensão 

constante entre estes dois pólos de consumo musical. Em outras palavras, a relação entre 

mainstream e o underground se dá mais de forma complementar do que de conflito. 

Em uma análise sobre a indústria fonográfica brasileira entre os anos 1970 e 1990, 

apoiada sobre a argumentação proposta pelos estudiosos da indústria cultural, a pesquisadora 

Márcia Tosta Dias (2000) trata a relação entre indies e majors como uma relação de 

complementaridade. Para a autora, as indies, cuja expansão relacionar-se-ia diretamente com 

o desenvolvimento e popularização das tecnologias de gravação, absorveriam parte da 

produção musical que não achou espaço nas grandes gravadoras, diminuindo as restrições e 

testando os produtos.  Já as majors, além de poder optar por estes produtos já testados, 
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relacionam-se com as indies licenciando ou comprando o repertório, comprando o catálogo ou 

todo o selo, ou ainda, cuidando da distribuição dos discos. 

A autora aponta para a possibilidade de as pequenas gravadoras, cujas iniciativas de 

produção, gravação e difusão acontecem fora do circuito das grandes, controlarem todas as 

etapas relacionadas à produção de um disco. Segundo ela, a fragmentação da produção e as 

condições colocadas pela tecnologia teriam favorecido a diversificação de agentes produtores. 

Mas, alerta: 

 

[...] são completamente adversas as condições autônomas de distribuição, 
marketing e difusão enfrentadas pelas pequenas [gravadoras], se desejarem 
prosseguir atuando em todo o processo. A saída é ousar pouco e reiterar o modelo 
de sucesso instituído pela major (DIAS, 2000, p. 130). 

 

Buscando sempre a minimização do controle técnico sobre o trabalho musical, como 

argumenta Dias, os artistas que optam por não se atrelar à dinâmica das majors muitas vezes 

precisam trabalhar artesanalmente, cuidando da distribuição nas lojas e vendendo discos em 

shows ou por reembolso postal.  

Sobre o novo espaço da produção independente brasileira, sugere: 

 

Se a indie dos anos 90 explora fatias de mercado consolidadas e repete fórmulas 
instituídas e consagradas, resta apostar no esgotamento desse esquema e ter sempre 
em vista as experiências frutíferas de alguns independentes que, ao buscarem 
conquistar um lugar no mercado, o fizerem de maneira diferente, com propostas 
estéticas contestadoras do que era instituído pelo grande mercado e, sobretudo, com 
criatividade, mesmo que não tenha sido portadores de inovação (ibid., p. 155). 

 

Esta idéia de relação de complementaridade é compartilhada por Micael Herschmann 

(2007). Em uma importante e recente análise sobre a indústria da música no Brasil, a partir do 

circuito de samba da Lapa, o autor aponta que enquanto as majors têm um grande capital 

financeiro, as independentes teriam capital sociocultural. Nesta perspectiva, não construiriam 

uma relação de oposição, mas de complementaridade. Mais do que uma crise da indústria da 

música, estaríamos assistindo a uma reestruturação do negócio da música gravada pelas novas 

tecnologias. E as gravadoras independentes estariam sendo afetadas por esse novo contexto, já 

que estariam em relativo crescimento e com perspectivas interessantes para o crescimento.  

Na tentativa de articular e sedimentar uma produção fonográfica independente 

brasileira, algumas ações são observadas. Temos, por exemplo, a Associação Brasileira da 

Música Independente (ABMI), criada em 2002 para organizar a produção independente no 

país. A partir da reunião de 30 selos, a ABMI surge, segundo dados coletados no site da 
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instituição, com a proposta de identificar e promover atividades de interesse comum em 

benefício da produção musical independente brasileira e divulgar as realizações da produção 

musical independente. Outros objetivos: organizar e manter a comunicação entre os sócios 

para assuntos de interesse comum dentro dos objetivos da associação, promover o encontro 

anual dos sócios com mostra de produtos, artistas e premiações, promover o aperfeiçoamento 

técnico e operacional inerente às atividades da produção independente musical brasileira e 

representar os anseios e demandas da produção musical brasileira no país e no exterior15. 

 Algumas das preocupações da ABMI estão relacionadas ao estabelecimento de 

acordos com editores musicais para facilitar as autorizações para gravações, à criação de um 

catálogo eletrônico para divulgação dos associados, à administração de royalties e ao 

pagamento dos direitos autorais, à venda da produção independente e à certificação do 

volume de vendas.  

 Como afirma Pena Schmidt, presidente da Associação: 

 

A ABMI se prepara para o futuro da Música, sem choradeira pelos tempos difíceis 
de hoje. Sabemos da importância que tem a atual produção musical independente, a 
verdadeira semente da renovação e da qualidade musical brasileira. Sabemos que o 
mundo olha para os independentes do Brasil e presta atenção, é daqui que surgirão 
os talentos que encantarão o planeta. E, finalmente, os independentes sabem que 
precisam estar juntos para lidar com aqueles grandes e velhos problemas que 
encontramos quando chegamos (ABMI, 2007). 

 

 Mas, como a ABMI se define, em termos de participação no mercado de música e de 

benefícios para os associados? Como uma associação de empresas lideradas por brasileiros, 

produtoras de música, que seriam livres do comando de capital estrangeiro. Entende que a 

cooperação é uma forma de entrada na competitividade do mercado. Opera na definição de 

que gravadoras independentes seriam as empresas - selos e gravadoras - que detém seu 

controle, ou seja, não estariam vinculadas aos grandes grupos multinacionais da música. Neste 

sentido, afirma procurar facilitar o dia a dia dos selos associados, identificando as demandas 

mais urgentes e agindo através do consenso. Para a Associação, os selos não seriam 

gravadoras propriamente ditas, por não possuírem estrutura completa de produção 

(contratação, gravação, divulgação e comercialização de artistas no mercado). Contariam com 

uma pequena equipe de trabalho, pequeno cast de artistas e quase sempre dependeriam “de 

outras empresas fonográficas para gravar, divulgar, comercializar ou distribuir” (ibid., 2007). 

 Sobre a distribuição, afirmam que foram desenvolvidas boas alternativas de 

distribuição especializada em independentes, cuja referência são os canais convencionais 
                                                 
15 Mais informações sobre a associação podem ser obtidas em <www.abmi.com.br>. 
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utilizados pelas majors.  Mas as estratégias e focos seriam particulares, adequadas às 

necessidades do mercado musical independente. As empresas citadas que fariam esta 

distribuição são: Tratore, Rob Digital e Distribuidora Independente. 

Uma outra iniciativa importante para o cenário da música independente brasileira foi a 

criação da Associação Nacional dos Festivais Independentes (Abrafin). Criada em 2005, a 

Associação reúne os festivais independentes mais importantes do país. Segundo dados da 

Abrafin, estes eventos reúnem cerca de 300 mil pessoas por ano. Entre os objetivos da 

Associação estão: “ampliar o intercâmbio, profissionalizar pessoal ligado à cadeia produtiva 

da música, criar novos espaços para divulgação musical e estimular a criação de novos 

públicos consumidores de cultura” (ABRAFIN, 2008, on-line). 

A tabela a seguir apresenta os festivais independentes no Brasil associados à Abrafin, 

e os meses em que acontecem: 

 

Festivais independentes ligados à Abrafin 

Festival Cidade Mês Site 

Calango Cuiabá/MT Junho http://www.festivalcalango.com.br/ 
Vaca Amarela Goiânia/GO Agosto http://www.fosfororecords.com/vacaamarela/ 
Rock Feminino Rio Claro/SP Março http://www.rockfeminino.org/ 
Jambolada Uberlândia/MG Setembro http://www.jambolada.com.br/ 
Mimo Olinda/PE Setembro http://www.mimo.art.br/2008/index.php 
Demo Sul Londrina/PR Outubro http://www.demosul.com.br/ 
Goiânia Noise Goiânia/GO Novembro http://www.goianianoisefestival.com.br/ 
Humaitá Pra Peixe Rio de Janeiro/RJ Janeiro http://www.humaitaprapeixe.com.br/ 
Porto Musical Recife/PE Fevereiro http://www.portomusical.com.br/ 
Recbeat Recife/PE Fevereiro http://recbeat.uol.com.br/ 
Abril Pro Rock Recife/PE Abril http://www.abrilprorock.com.br/2008/ 
Mada Natal/RN Maio http://www.festivalmada.com.br/ 
Bananada Goiânia/GO Maio http://www.monstrodiscos.com.br/bananada/ 
Porão do Rock Brasília/DF Junho http://www.poraodorock.com.br/ 
Eletronika Belo Horizonte/MG Outubro http://www.malab.com.br/ 
Ponto Cê Fortaleza/CE Agosto http://www.heyhorockbar.com.br/pontoce/index.php 
Semus – Semana da Música Cuiabá/MT Agosto http://www.semus.blogger.com.br/ 
Feira da Música Fortaleza/CE Agosto http://www.feiramusica.com.br/ 
Boom Bahia Salvador/BA - boombahia@bbrecords.com.br 
Festival Dosol Natal/RN Agosto http://www.dosol.com.br/ 
Varadolro Rio Branco/AC Setembro http://www.festivalvaradouro.com.br/ 
Grito Rock Brasil Nacional Janeiro http://www.gritorock.com.br/ 
Primeiro Camp. Mineiro de Surfe Belo Horizonte Março http://www.aobra.com.br/campeonato/index.php 
Ruído - - gabrielauto@uol.com.br 
Senhor Festival Brasília/DF Novembro http://www.senhorf.com.br/agencia/main.jsp 
Evidente Rio de Janeiro/RJ Março http://mmrecords.com.br/ 

 
Tabela 1: Festivais independentes ligados à Abrafin. 

Fonte: ABRAFIN, 2008, on-line. 

 

Em entrevista à revista eletrônica Senhor F, o presidente da Abrafin, Fabrício Nobre, 

afirmou que a importância dos festivais está no fato de que estes representam o “palco da 

renovação da música brasileira, o local onde os atores da música atual mais relevante e 

interessante se encontram, os eventos que mais experimentam esteticamente” (OHNO, 2008, 
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on-line). O que acontece, segundo Nobre, é o fortalecimento de um circuito nacional em que 

as bandas tocam não apenas nos festivais, mas em bares e shows onde atuam os festivais. 

Neste sentido, sugere que: 

 

A nova música brasileira tem como palco os festivais de música independente, que 
arriscam numa curadoria muitas vezes mais experimental, ligada às novidades, que 
busca a renovação e muitas vezes estes novos artistas tem nos festivais o único e 
melhor espaço para mostrar um trabalho novo, autoral, de relevância para música 
nacional (ibid., on-line). 

 

Pelas regras da entidade, um festival independente que deseja se filiar precisa, entre 

outras coisas: ter realizado pelo menos três edições, em três anos consecutivos e que no 

mínimo 75% das atrações, a cada edição, sejam de artistas e bandas autônomas brasileiras. 

 

Os critérios ficam mais claros no estatuto da entidade, mas versam no sentido de 
associar festivais que tenham compromisso com cenário local onde ele está 
inserido, sobre o compromisso com a renovação da música nacional, o não 
atrelamento aos grandes conglomerados empresariais, ou aos grandes empresas de 
comunicação, e a intenção de trabalhar em parceria para desenvolvimento de 
circuito nacional de música independente (ibid., on-line). 

 

Alguns outros festivais, tão importantes quanto para o cenário independente, são o 

Coquetel Molotov, que acontece todos os anos em Recife-PE, e o Prêmio Toddy de Música 

Independente, que acontece em São Paulo. Em 2008, aconteceu pela segunda vez o Guaraná 

Antártica Sound, um festival que reuniu bandas de todo o país disputando um contrato com a 

gravadora Deckdisc, que inclui a gravação e distribuição de um CD. No ato da inscrição, a 

banda deveria, além de preencher um cadastro, enviar até quatro músicas próprias no formato 

mp3. 

Para efeito de delimitação do que será tratado como independente ao longo dos 

próximos capítulos, consideraremos as seguintes características: antes de tudo, independente 

será considerado uma posição na qual se encontra o artista, não implicando questões estéticas. 

Consideraremos independente aquele artista que possui relativa autonomia sobre seu trabalho, 

e assume integralmente as responsabilidades e custos da produção, sem estar associado a 

outros artistas ou manter algum tipo de relação contratual com gravadoras, ou mesmo ter seu 

trabalho custeado por qualquer recurso estatal ou privado. Estes artistas compõem novos 

nichos de mercado, voltados para o consumo segmentado, e têm uma forte vinculação 

identitária com os lugares onde moram. E principalmente, são artistas que reconhecem o papel 

da internet como ambiente comunicacional alternativo para a divulgação de suas músicas. 
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A seguir, abordaremos a questão da reconfiguração da indústria da música implicada 

em partes pelas novas tecnologias de comunicação, considerando novamente a Teoria da 

Cauda Longa, de Chris Anderson. 

 

3.2 Uma indústria movida a mudanças (que não pára de reclamar) 

 

A revista Rolling Stone, em sua edição de fevereiro de 2008, trouxe como especial de 

capa uma matéria sobre o Radiohead. No subtítulo, a seguinte afirmação: “Como eles 

descartaram a indústria fonográfica, quebraram os paradigmas do mercado e se mantiveram 

isolados no posto de ‘banda de rock mais importante do mundo’” (ROLLING STONE, 2008, 

p. 55).  Tudo isto por causa de uma estratégia que a banda inglesa pôs em prática no 

lançamento do novo disco, In Rainbowns. A frase "it's up to you" (cabe a você), veio 

estampada no site oficial do grupo, dando a cada usuário o poder de determinar quanto achava 

que deveria pagar para fazer o download.  O grupo foi considerado pela revista como caso 

expressivo para se pensar o futuro da música. O repórter Mark Binelli, que entrevistou os 

componentes do Radiohead, disse em sua matéria: 

 

In Rainbowns, sétimo disco do Radiohead, foi lançado em outubro, e qualquer 
discussão sobre seu conteúdo foi imediatamente ofuscada pelo seu método de 
entrega. Como todos sabem, a banda, em um anúncio-empresa, decidiu 
disponibilizar o disco para download em seu website, onde fãs podiam pagar o 
quanto quisessem, qualquer valor entre nada e £ 99.99 (aproximadamente R$ 
350,00) (ibid., p. 57). 

 

O vocalista do grupo, Thom Yorke, mostrou-se aliviado com a decisão de lançar o 

novo disco da banda primeiro pela internet, para ser baixado pelos fãs. Disse que se morresse 

amanhã, ficaria feliz de não ter seguido trabalhando com a indústria fonográfica, com a qual 

afirmou não sentir conexão alguma. O vocalista mostrou que estava ciente de se tratar de uma 

decisão ousada, perigosa. Disse à revista:  

 

Sabíamos que se tivéssemos lançado o disco totalmente de graça, no final isso nos 
custaria uma fortuna absurda – simplesmente porque teríamos que pagar por cada 
download. Mas sempre houve integridade na comunidade de pessoas que nos 
acompanham pela internet (ibid., p. 57). 

 

 Além de romper com as gravadoras, e com a tradicional cadeia produtiva da indústria 

fonográfica, o Radiohead pode ser considerada uma banda que aponta para o futuro da música 
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pelo fato de que entendem que a produção e circulação de produtos musicais deixou de se 

restringir ao formato CD e todas as suas implicações.  

 

“Com essa coisa do download, eu adoraria lançar apenas singles, talvez logo antes 
de sairmos em turnê”, observa. “Ou talvez, no futuro, trabalhemos em duplas ou em 
trios. O Radiohead não é um contrato assinado em sangue. Gravar um disco não 
significa a validação de uma conduta. Nosso próximo passo certamente não será 
passar mais nove meses em um estúdio” (ibid., p. 59). 

 

A iniciativa “heróica” do Radiohead foi alvo de inúmeras especulações. Uma delas 

veio do jornal inglês The Times, que afirmou que o real motivo da saída da banda do cast da 

gravadora EMI teria acontecido porque, além de querer o controle total dos direitos autorais 

do seu catalogo, os músicos pediram a quantia de aproximadamente trinta e cinco milhões de 

reais para renovar o contrato. A contraproposta da gravadora teria sido 1/3 deste valor. 

Especulou-se ainda que mais da metade das pessoas que baixaram o novo disco, 62%, não 

pagaram nada pelo download. Esta informação foi divulgada pela empresa de pesquisas de 

mercado comScore. De acordo com o estudo, a quantia média paga pelo disco foi de apenas 

seis dólares. A resposta do grupo aos dados foi imediata:  

 

Em resposta aos números puramente especulativos que circularam pela imprensa a 
respeito do número de downloads e o preço pago pelo álbum, os representantes do 
grupo queriam lembrar às pessoas que, uma vez que o álbum apenas pode ser 
baixado a partir do site da banda, é impossível que organizações de fora possuam 
números rigorosos sobre as vendas (NME, 2008a, on-line, tradução nossa). 

 

Independente das motivações e do resultado obtido pelo grupo com o download no 

estilo “pague-o-quanto-achar-justo”, o Radiohead conseguiu, três meses após o lançamento 

oficial do disco, chegar à posição número 1 das paradas britânicas. O álbum foi o mais 

vendido, numa lista de dez, entre os quais estavam os de Take That, Amy Winehouse e 

Timbaland (NME, 2008b, on-line).  

Não é possível falar de reconfigurações sem uma breve compreensão de como se 

organizava o mercado musical até pouco tempo atrás, numa época em que as grandes 

gravadoras abarcavam sem concorrência expressiva o público consumidor de discos. Apesar 

de focar restritamente na etapa de produção de música, Jambeiro (1975) analisa a canção 

como produto da cultura de massa. Esta cultura seria regida pelas leis de mercado, produzida 

em grande escala visando a homogeneização do gosto coletivo. De acordo com o autor, 

existiriam seis entidades envolvidas no processo de comunicação da canção: o compositor, o 

intérprete, o público, a editora, a gravadora e os meios de comunicação. O argumento do autor 
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fundamenta-se na idéia de que uma canção apenas composta, ou seja, que não tenha sido 

gravada e faça parte de um disco, não existe. O disco seria o ponto inicial do processo de 

comunicação do compositor com o público. Neste sentido, sinaliza que “sem uma indústria do 

disco, compreendendo a edição e a publicação, seu poder de comunicação ficaria restrito, 

durante longo tempo, a círculos mais próximos de sua origem” (JAMBEIRO, 1975, p. 137). 

Para que um compositor torne sua canção conhecida, ele precisa, necessariamente, 

enfatiza o autor, passar por uma gravadora. A única alternativa para isto seria conseguir 

incluir sua música na trilha de algum espetáculo musical, sugere. Se a gravadora não se 

interessar pela música, esta não se torna pública, e assim, permanecerá na “intimidade do 

compositor e de seu círculo de relações pessoais” (ibid., p. 139,40).  

O autor sustenta esta sua hipótese até o final do livro, lançado na metade da década de 

1970: “[...] qualquer canção para ser hoje divulgada e, desta maneira, atingir o público, 

precisa de ser materializada em disco, isto é, intermediada por um dos elementos do processo, 

talvez o mais importante deles: a gravadora” (ibid., p. 151 – grifo nosso). 

Já segundo Dias (op. cit., 2000), a produção do disco observa as seguintes etapas: 

Concepção do produto; Preparação do artista e do repertório; Gravação em estúdio; Mixagem; 

Preparação da fita master; Confecção das matrizes; Prensagem-fabricação; Controle de 

qualidade; Capa-embalagem; Distribuição; e Marketing-divulgação.  

Passados 30 anos da análise de Jambeiro, uma abordagem sobre a indústria 

fonográfica tem, necessariamente, que considerar novos elementos. De acordo com Prestes 

Filho (2005), existem quatro elos que compõem o que chama de Cadeia Produtiva da 

Economia da Música: pré-produção, produção, distribuição e comercialização e consumo. 

Esta cadeia diz respeito às diversas fases de um processo produtivo até a elaboração final de 

um produto. A Cadeia Produtiva da Economia da Música, segundo o autor, seria composta 

pelas atividades industriais e serviços especializados que, relacionadas em rede, 

complementam-se num sistema de interdependência para consecução de objetivos comuns.  

A primeira etapa reúne a indústria de instrumentos musicais, a indústria de 

equipamentos de som e gravação, a matéria prima utilizada na fabricação de suportes virgens 

(CD, CDR, DVD, VHS etc.), o ensino profissional artístico e técnico e a formação de platéia e 

educação musical. A segunda etapa, a da produção, envolve um grupo de agentes 

institucionais envolvidos, tais como a Associação Brasileira dos Produtores de Disco, o 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, e as associações de editores, os agentes 

governamentais, os selos e o catálogo. Nesta etapa estão os itens específicos da gravação do 
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disco, que vai da composição à prensagem, passando pela composição, gravação em estúdio, 

mixagem e masterização.  

A terceira etapa, que de fato interessa aos objetivos desta pesquisa, abrange duas fases: 

a distribuição e a comercialização. Ligadas à distribuição estão as campanhas de marketing, a 

logística, ou seja, o transporte e o armazenamento do material gravado, e a publicidade. Já em 

relação à comercialização, temos, de um lado, a divulgação e promoção, que abrange o uso 

das mídias tradicionais, como rádio, televisão e mídia impressa, os shows e espetáculos, e 

mais recentemente a internet. De outro, temos a venda, que se dá através de lojas 

especializadas, livrarias, supermercados, grandes magazines, bancas de jornal, e também pela 

internet e no mercado informal.  

A última etapa, o consumo, envolve o consumo doméstico, que se dá a partir da 

aquisição de um disco, mas também as execuções públicas, através do rádio e da televisão, do 

celular, em shows e espetáculos, em bares, boates, teatro e cinema, e também nas academias e 

restaurantes.  

Não seria mais possível, retomando Dias (op. cit., 2000), observar este processo na 

íntegra, realizado do início ao fim pela mesma empresa, já que ele se encontra fragmentado, 

disperso, devido ao rearranjo estrutural da produção: 

 

[...] o que se observa nesse final de século é a definitiva fragmentação do processo 
produtivo na grande indústria fonográfica, no qual serão terceirizadas, 
principalmente, as etapas de gravação, fabricação e distribuição física do produto, 
ficando nas mãos das transnacionais o trabalho com artistas e repertório, marketing 
e difusão (DIAS, 2000, p. 17). 

 

De acordo com Herschmann (op. cit., 2007), o que temos presenciado, ao lado desta 

reconfiguração interna pela qual as grandes gravadoras têm passado, também é uma 

reorganização na relação das majors com os meios de comunicação. Isto porque a 

comunicação teria deixado de se restringir ao meios tradicionais. O autor sugere que: 

 

É preciso, por exemplo, destacar também a mobilização dos consumidores 
alcançada através das redes, seja pela internet e/ou pela divulgação boca a boca, e 
que indicam que os agentes sociais não se movem apenas de acordo com o mercado 
e as ferramentas de comunicação massivas, mas também em função de questões 
identitárias/culturais (HERSCHMANN, 2007 p. 80). 

 

Estaríamos presenciando um momento de reconfiguração na indústria da música, 

marcada em partes pelo que chama de continuidades e rupturas na indústria fonográfica. O 

autor aponta nove tópicos que refletiriam bem este período de transição e co-existência: a) 
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Empresas; b) Mercado; c) Relacionamento com os consumidores; d) 

Comercialização/distribuição; e) Conhecimento; f) Estratégias de venda; g) Contratos e 

dinâmica de trabalho; h) Inovação; e i) Resultados. Segundo tal abordagem, a indústria da 

música gravada sobrevive em face à coexistência de um modelo industrial, fordista, de 

produção, com um modelo pós-fordista, pós-industrial.  

Tal reconfiguração se dá, afirma Herschmann, no que diz respeito às empresas 

envolvidas no processo, na reorganização das unidades produtivas hierarquizadas e 

departamentalizadas em redes de competição e cooperação, associações e parcerias. O 

mercado, massivo, explorado pelos conglomerados nacional e internacionalmente, dá lugar à 

segmentação e a pulverização da audiência em nichos. Em se tratando do relacionamento com 

os consumidores, observa-se a passagem de um modelo unilateral, que faz uso de lojas e das 

mídias mais tradicionais como o rádio e a televisão, e se expande para um modelo de 

interação em redes, basicamente fazendo uso da internet. 

Sobre este aspecto, cabe a ressalva de que não se trata de mera substituição, mas de 

coexistência entre os modelos. Tal ressalva vale para os demais aspectos apresentados na 

tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 

Continuidades e rupturas na indústria fonográfica 
 

Tópico Fordismo; Industrial Pós-Fordismo; Pós-Industrial; 
Economia da Informação do 

Conhecimento;  
Capitalismo Copgnitivo 

a) Empresas Conglomerados organizados em 
unidades produtivas (fabris): estrutura 
organizacional hierarquizada e 
departamentalizada; terceirização de 
selos/indies; gravadoras independentes 
pouco competitivas e isoladas. 

Pequenas e grandes empresas 
organizadas em rede: associativismo e 
parcerias (competem e cooperam); indies 
mais competitivas e organizadas em 
associações e arranjos produtivos. 

b) Mercado Massivo: nacional e transnacional Segmentação (pulverização de nichos de 
mercado):  
local e glocal 

c) Relacionamento com os 
consumidores 

Unilateral pelos mercados e mídias: 
processo pontual e difusão  
Lojas e mídias tradicionais (rádio e tevê) 

Interativo pelas redes:  
processo constante e interativo (internet) 

d) Comercialização/ 
Distribuição 

Tradicional: Através de lojas, 
megastores e supermercados 

Alternativos: através da internet (site 
e/ou  
desintermediação do processo), de 
pontos de venda alternativos e de vendas 
em shows 

e) Conhecimento Mais um recurso entre outros: dados 
quantitativos de vendas da indústria nos 
mercados nacionais/internacionais 

Diferencial competitivo:  
estudos quantitativos e qualitativos de 
comportamento e tendências dos 
inúmeros nichos de mercado local/glocal 

f) Estratégias de venda Mecanismos de difusão/sedução entre os 
consumidores: publicidade; listas top 40; 
star system dos artistas; supervendas; 
lobby com os formadores de opinião; 
catálogos dos gêneros musicais; 
megashows ou grandes festivais 

Mecanismos de interação e co-produção 
com os consumidores: articulação e 
mobilização dos consumidores; 
ferramentas de marketing e design; 
emprego de repertórios simbólicos em 
sintonia com a cultura local; pequenos e 
médios concertos e festivais 

g) Contratos e dinâmica de 
trabalho 

Contratos: fixos, grande cast de artistas, 
staff de publicidade e de Arte & 
Repertório. 
Trabalhador: empregado da empresa 

Contratos: temporários e downsizing. 
Trabalhador: colaborador/parceiro da 
empresa 

h) Inovação Sazonal: desenvolvimento de tecnologia 
e know how; renovação/criação de novos 
gêneros 

Constante: desenvolvimento a partir 
também de conhecimentos tácitos e/ou 
da cultura local; resultados obtidos 
através de apropriações e colagens (ato 
de samplear), repertórios simbólicos, 
ritmos e sons. 

i) Resultados Produtos e mercadorias:  
Discos de vinil, DVDs, CDs e outros 
suportes físicos 

Bens imateriais ou serviços:  
Videogames, ringtones, concertos ao 
vivo, bancos de música on-line à la carte 
ou por assinatura. 

 
TABELA 2: Continuidades e rupturas na indústria fonográfica. 

FONTE: Ibid., p. 88. 

 

A mera análise de dados quantitativos de vendas nos mercados nacionais e 

internacionais se abre e passa a incorporar estudos qualitativos que levam em conta o 

comportamento e as tendências dos variados nichos que compõem este mercado. No modelo 

industrial, as gravadoras utilizam-se dos mais variados mecanismos de sedução para a difusão 

de seus produtos, como por exemplo a publicidade, os rankings, o lobby junto aos formadores 

de opinião, além dos shows e festivais; a nova tendência contempla a interação e a co-
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produção com o público, concertos e festivais menores e direcionados, e repertório 

sintonizado com a cultura local. 

 Há, ainda, segundo a perspectiva de Herschmann, uma importante mudança no que diz 

respeito aos contratos e às dinâmicas de trabalho nos dois modelos. No modelo tradicional, os 

contratos são fixos. Os artistas que compõem o cast são empregados da empresa. Já no 

modelo pós-industrial, esta relação é de colaboração, parceria, e os contratos são temporários 

e sazonais. Também sazonais são as inovações no modelo fordista, limitando-se ao 

desenvolvimento de tecnologias e à renovação e criação de novos gêneros. Não é o caso da 

nova realidade da indústria, em que as inovações constantes, focadas em estreitar os laços da 

produção musical com a cultura local e a partir de iniciativas de colagens e repertórios 

alternativos ajudam a garantir a sobrevivência num mercado tão competitivo. E por último, o 

próprio formato resultante da produção tem sofrido reestruturações, na medida em que deixa 

de se fixar em discos e demais suportes físicos para circular entre as pessoas como serviços e 

bens imateriais, tais como toques de celulares e bancos de música espalhados pela internet. 

A própria indústria fonográfica já se deu conta destas mudanças, e tem buscado formas 

de lidar com a situação. Dados de um documento anual publicado pela Federação 

Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) mostram que a venda de música pela internet já 

representa 15% da receita total das vendas das grandes gravadoras. No ano de 2006, a 

porcentagem era de 11%, e em 2003, segundo dados da IFPI, era praticamente inexistente. O 

que as majors comemoram é um crescimento de 40% nas vendas de música digital em todo o 

mundo. No topo da lista dos dez principais mercados de música digital no mundo estão os 

Estados Unidos, o Japão e a Inglaterra. Apesar de não fazer parte da lista, o Brasil participou 

do mercado em 2007 com um incremento de 185% nas vendas. A novidade no relatório anual 

da IFPI são as vendas feitas a partir de telefones celulares, que no País cresceram 157% em 

2007. 

Segundo Paulo Rosa, presidente da ABPD, a venda de música pela internet tem 

representado uma espécie de compensação para as constantes perdas que a indústria 

fonográfica tem sofrido por conta da crise dos suportes: 

 
Fica claramente demonstrado como a diversificação de modelos de negócio tanto 
na Internet como na telefonia móvel, está sendo benéfica para criadores e 
produtores de música, e nos permite vislumbrar um futuro em que as receitas 
digitais compensarão a redução verificada nos últimos anos no mercado de suportes 
físicos contendo música. Entretanto, para que este futuro se torne realidade, 
segundo aponta muito bem o IFPI, é imperativo que os Provedores de Acesso à 
Internet assumam um papel muito mais (pró) ativo e eficaz na proteção dos direitos 
dos criadores de música, que vêm sendo sistemática e flagrantemente 
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desrespeitados em suas redes, em benefício de um mercado on-line sadio e legítimo 
(ABPD, on-line, 2008). 

  

 Enquanto isso, não muito longe deste mercado, do qual fazem parte as grandes 

gravadoras, artistas independentes têm tido a possibilidade de experimentar as ferramentas 

que a internet dispõe para a divulgação de suas músicas, como blogs, comunidades virtuais e 

portais. Ao que parece, não se trata, pelo menos não a priori, de tentar ganhar dinheiro com 

suas músicas. O interesse maior dos artistas parece ser a formação de uma rede de contatos, 

criar redes de relacionamento que possibilitam uma maior divulgação. Ou seja, é possível que 

a música gravada tenha deixado de se limitar a um produto, um suporte fixo comercializável, 

para ser melhor consumida enquanto uma experiência. Seria verdade que, como sugere Chris 

Anderson, estamos assistindo à passagem de um mercado de massa, concentrado em um 

pequeno número de hits que vendem muito, para um mercado de nichos, onde os produtos 

não necessariamente precisam vender? Isto será tratado com mais detalhes no próximo tópico, 

novamente usando como pano de fundo as propostas da Teoria da Cauda Longa. 

 

3.3 A internet e a cauda longa da música independente  

 

Como vimos no capítulo anterior, a teoria da Cauda Longa é conhecida como a 

economia da abundância. Isto tem a ver com a ampla oferta possibilitada pela internet, e por 

um público consumidor cada vez mais segmentado. A internet seria a protagonista deste novo 

mercado, que teria três forças: (1) a democratização da produção, em que todos nos tornamos 

potenciais produtores de conteúdo; (2) a democratização da distribuição, em que o uso de 

ferramentas on-line possibilita a circulação descentralizada; e (3) a aproximação da oferta e a 

demanda.  

Sobre a segunda força, a democratização da distribuição, Anderson (op. cit., 2006) 

apresenta o caso de uma banda chamada Birdmonster, liderada por um assistente editorial da 

revista Wired. Esta banda começou como todas as bandas geralmente começam, buscando 

oportunidades em aberturas de shows. Além disso, através do marketing da internet, passou a 

fazer mala-direta de suas músicas e a disponibilizá-las no MySpace, comunidade virtual que 

atualmente é um dos maiores agregadores da produção musical independente na internet. 

Buscou as emissoras de rádio alternativas, após ter gravado um álbum com três músicas num 

pequeno estúdio. Por último, enviou as músicas para diversos blogs de mp3, obtendo muitas 

referências positivas. E quando surgiram as propostas das gravadoras, o inusitado aconteceu: 

a banda recusou as ofertas. Recusou, a partir do seguinte argumento:  
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As gravadoras existem basicamente para exercer quatro funções: (1) descobrir 
talentos; (2) financiar [...], (3) distribuição e (4) marketing. [...] por que 
comprometer-se tão estreitamente com as gravadoras, quando poderiam eles 
mesmos gravar e distribuir suas músicas, preservando sua independência criativa? 
(ANDERSON, 2006, p. 104). 

 

Em 2007, cerca de 60 bandas e artistas participaram do primeiro Festival Virtual de 

Música Independente. De acordo com a organização, tratou-se de um evento cujos objetivos 

centrais foram a promoção e apresentação de bandas independentes, oferecendo a elas a 

oportunidade de apresentar seus trabalhos. E ainda descobrir novos talentos, desenvolver a 

musicalidade, incentivar e apoiar a produção de música independente, bem como divulgar e 

promover as bandas. Dividido em três etapas, o Festival disponibilizou em um site específico 

na internet, os trabalhos inscritos, para que estes fossem ouvidos e julgados pelo público e 

crítica. Na primeira fase, houve uma pré-seleção das bandas por parte da comissão 

organizadora; na segunda, as bandas foram separadas em seis grupos de 10 bandas cada. A 

cada 14 dias, as músicas passavam por uma votação do público pela internet. Foram 

classificadas para a terceira fase as duas bandas mais votadas de cada grupo. Por último, na 

terceira fase, 12 bandas dividiram-se em dois grupos, e se apresentaram em um show ao vivo. 

Segundo o site do evento, cada banda foi julgada por uma comissão formada por profissionais 

do meio musical e parte do público votante a ser previamente sorteado. O vencedor foi a 

banda que obteve a melhor média das notas de todos os jurados. Como premiação, os três 

primeiros colocados gravaram um DVD, sendo que o tempo de imagem de cada uma esteve 

relacionado à sua colocação. Além disso, cada um recebeu uma quantidade determinada de 

cópias do DVD, proporcional à sua colocação, para que pudesse vender. 

Alguns artistas independentes, dentre os quais se destacam, pelo pioneirismo e 

projeção nacional, as bandas Cansei de ser sexy, Mombojó e Bonde do Rolê, além de Lucas 

Santanna e Dj Dolores, são exemplos da crescente tendência de desintermediação, tendência 

que aponta para o fim do protagonismo da grande indústria sobre a produção, circulação e 

consumo de música. Alguns destes casos serão detalhados no próximo capítulo, mas sugere-se 

desde já com este argumento que não só a produção passa a acontecer fora dos grandes 

estúdios e da lógica de hits, como a distribuição e consumo organizam-se sob uma nova 

lógica. Estas músicas passam a ser conhecidas pelas pessoas não mais – ou pelo menos não 

exclusivamente - através das grandes lojas de disco ou dos programas de televisão e rádio.  

Não se trata de uma receita de bolo, mas Anderson define esta nova realidade nestes 

termos: 
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A propaganda boca a boca amplificada é a manifestação da terceira força da Cauda 
Longa: explorar o sentimento dos consumidores para ligar oferta e demanda. A 
primeira força, democratização da produção, povoa a Cauda. A segunda força, 
democratização da distribuição, disponibiliza todas as ofertas. Mas isso não é 
suficiente. Só quando essa terceira força, que ajuda as pessoas a encontrar o que 
querem nessa nova superabundância de variedades, entra em ação é que o potencial 
do mercado de Cauda Longa é de fato liberado (ibid., p. 105). 

 

Uma questão relacionada a esta é a passagem da música gravada enquanto bem para a 

música gravada como serviço. A pesquisadora inglesa Maria Styvén (2007) trata da questão 

da intangibilidade da música em ambientes virtuais. De acordo com a autora, na internet, a 

música gravada, e isso inclui sua licença e distribuição, está deixando de se fixar em bens 

físicos como o CD, e se tornando essencialmente um serviço. A partir desta distinção, de que 

bens são caracterizados por ser tangíveis, e serviços, por ser intangíveis, a autora argumenta 

que os produtos que circulam pela internet, além de não poderem ser tocados, são de difícil 

definição.  

Para Styvén, a música produzida pelas grandes gravadoras pode ser comercializada em 

diferentes formas, como concertos ao vivo, vídeos, CDs ou distribuição on-line. Mas, a 

passagem da música enquanto bem, baseada em um mercado local, para um serviço, num 

mercado em rede, traria sérios problemas para os executivos da música. Entre os problemas 

citados está uma forte abstração dos produtos, aumento nas incertezas e riscos relacionados, 

problemas ligados à questão dos direitos de propriedade e atribuição de preços.  Ora, se a 

música tem se tornado um serviço, portanto intangível, quando distribuída pela internet, como 

as empresas podem lidar com isso? Algumas sugestões são apresentadas pela autora, dentre as 

quais, temos: a) insistir em correspondentes tangíveis, tais como fotos, símbolos e 

informações sobre os artistas; b) criando uma reputação forte na rede; c) oferecendo pequenas 

demonstrações para os fãs e d) basear o preço no valor real do produto, e não no que as 

gravadoras consideram justo para ser cobrado. 

Martin-Barbero e Sandulli (2008), à semelhança da proposta de Anderson, enumeram 

as quatro seguintes características como fundamentais para a compreensão da natureza dos 

produtos digitais: 

a) O custo marginal de copiar e distribuir uma unidade adicional de um produto 

digital é pequeno, podendo chegar à zero em algumas ocasiões; 

b) Não perdem valor com o uso; 

c) Permitem tanto suportes físicos como suportes virtuais para ser transmitidos e 

reproduzidos; 
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d) Uma vez vendidos, podem ser reproduzidos gratuitamente e distribuído por 

quem comprou a cópia inicial. 

Neste sentido, acreditam que o maior valor comercial da música não seria inerente às 

características do produto, mas no modo como estas chegam ao usuário.  A combinação do 

menor tamanho dos arquivos musicais e da maior disponibilidade de largura de banda teria 

motivado, neste sentido, que parte da distribuição tradicional de música, ou seja, a 

distribuição física, tenha sido substituída pela distribuição on-line. Como resultado, certos 

agentes do setor estariam vendo sua posição ameaçada pelas redes ponto-a-ponto, 

consideradas um dos canais alternativos para a distribuição. Sugerem: “Na comercialização de 

produtos digitais deve se prestar especial atenção ao fato de que o preço do produto está em 

função da percepção do usuário, e não dos custos de produção” (MARTÍN-BARBERO; 

SANDULLI, 2008, tradução nossa). 

Na tentativa de se adequar aos rearranjos provocados pela internet, as gravadoras têm 

demonstrado uma maior sensibilidade musical e mercadológica, sugere Prestes Filho (op. cit., 

2005).  E segue-se a esta observação a seguinte série de previsões para o futuro da circulação 

de música em ambientes virtuais: 

 

Políticas alternativas de formação de preços e estratégias de produção evoluirão. 
Músicas serão oferecidas gratuitamente através dos selos cibernéticos, de forma a 
garantir lealdade do consumidor para outros produtos, e para a venda de bilhetes de 
apresentações em espetáculos ao vivo, por exemplo. As grandes distribuidoras 
venderão músicas baixadas por unidade, ou por bytes ou por tempo de gravação, 
ou, ainda, taxas de subscrição de sites. Pela internet, em última instância, quase 
toda e qualquer música poderá tornar-se a qualquer tempo e lugar (PRESTES 
FILHO, 2005, p. 37). 

 

Para Santini (2006), a gravação digital teria provocado a reconfiguração na produção 

fonográfica. Isto, na medida em que a gravação e reprodução de música passaram a ser 

possível sem que haja a mediação obrigatória das grandes gravadoras na relação produtor-

consumidor. “Devido à proliferação de pequenos e médios estúdios digitais de gravação e 

masterização, além da gravação caseira por computador, novos artistas e bandas podem 

registrar seus trabalhos e difundi-los de forma autônoma” (SANTINI, 2006, p. 47). 

Artistas estreantes, e mesmo aqueles que já têm algum tempo de carreira, estão se 

tornando mais propensos a divulgar suas músicas através da internet por duas razões, sugere a 

autora: primeiro que as grandes gravadoras hesitam em correr riscos, e isto é fruto das regras 

de mercado. Então, este é um caminho alternativo para os artistas que dificilmente chegaram 

ao grande público pelas vias tradicionais. Depois, tornou-se lugar comum que, antes de estar 
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na venda de discos, a fonte de renda dos artistas tem sido os shows e as apresentações na 

mídia.  

O que importa para o artista, acrescentamos a este respeito, é que sua música esteja 

circulando, sendo conhecida pelo público, para que estes possam comparecer aos eventos 

relacionados àquele artista.  A exemplo da banda paraense Calypso, uma das pioneiras que 

atentou para a divulgação viral de sua produção, várias bandas de forró do Nordeste passaram 

a dar, gratuitamente, uma cópia de seu CD para cada pessoa que comprasse um ingresso para 

o show. 

 E se não faz a divulgação pelo suporte CD, tais artistas contam ainda com a circulação 

via internet no formato mp3. Isto porque, pontua Santini: “Além de facilitar a escolha dos 

ouvintes, os programas de download gratuito revelam um perfil de aficionados que valoriza a 

experimentação como uma etapa importante no processo de consumo de música” (ibid., p. 

153). 

 As bandas e artistas não se oporiam tanto a este tipo de consumo. Esta é a constatação 

de Herschmann (op. cit., 2007), ao observar que: 

 

Apesar de a maioria não apoiar abertamente a pirataria, parece haver uma 
consciência mais ou menos clara não só de que a rede é fundamental para a 
formação e renovação de seu público, mas também de que os seus ganhos advirão 
principalmente da comercialização da música executada ao vivo, e que para isso 
precisam formar públicos (HERSCHMANN, 2007, p. 112). 

 

Em concordância com a posição já citada de Martin-Barbero e Sandulli, aponta que na 

comercialização dos produtos digitais, diferentemente do que acontece com as mercadorias 

tradicionais, o preço desses bens na rede seria “uma percepção do usuário e não o resultado de 

uma equação com os custos de produção” (ibid., p. 119). 

Um outro aspecto importante da circulação de música pela internet que devemos 

considerar diz respeito a uma cada vez maior flexibilização no licenciamento, a ser discutido a 

seguir.  

 

3.4 Testando licenças mais flexíveis 

 

O licenciamento é um direito de uso vendido pelos selos, os donos da gravação, 

bem como pela editora, o representante dos compositores, para que uma determinada 

música possa ser regravada, ter um trecho incluído em uma nova música ou mesmo ser 

executada em ambiente público. Esse é o modelo de licenciamento praticado pela indústria 
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fonográfica brasileira, cuja administração é feita pela Associação Brasileira 

Licenciamento Fonográfico. Já o Creative Commons
16 é um projeto que estabelece um 

conjunto de ferramentas que permite aos artistas escolher a forma como querem proteger suas 

obras. Um resumo do conceito de Commons, dado pelos próprios desenvolvedores do 

projeto: 

 

[...] alguns recursos, uma vez criados, não podem ser esgotados. Nas palavras de 
Thomas Jefferson, “aquele que recebe uma idéia de mim, recebe instrução para si 
mesmo sem diminuir a minha; assim como aquele que acende sua vela na minha, 
recebe luz sem apagar a minha”. Uma idéia não é diminuída quando mais pessoas a 
utilizam. O Creative Commons aspira cultivar um “commons” onde as pessoas 
sintam-se livres para reutilizar não só idéias, mas também palavras, imagens e 
música sem pedir permissão – por que a permissão já foi concedida a todos 
(Creative Commons, 2007, online). 

 

Atualmente, o Crative Commons pratica seis tipos de licença principais:  

a)  licença by-nc-nd: permite que outros façam download das obras e as 

compartilhem, contanto que mencionem e façam referência ao autor, mas sem poder 

modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais;  

b)  licença by-nc-sa: permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas 

sobre a obra com fins não comerciais, contanto que atribuam crédito ao autor e 

licenciem as novas criações sob os mesmos parâmetros;  

c)  licença by-nc: permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas 

sobre a obra sendo vedado o uso com fins comerciais, porém as obras derivadas não 

precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença; 

d)  licença by-nd: permite a redistribuição e o uso para fins comerciais e não 

comerciais, contanto que a obra seja redistribuída sem modificações e completa, e que 

os créditos sejam atribuídos ao autor;  

e)  licença by-sa: permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas 

ainda que para fins comerciais, contanto que o crédito seja atribuído ao autor e que 

essas obras sejam licenciadas sob os mesmos termos. Todas as obras derivadas devem 

ser licenciadas sob os mesmos termos desta. Dessa forma, as obras derivadas também 

poderão ser usadas para fins comerciais; e 

f) licença by: permite que outros distribuam, remixem, adaptem ou criem obras 

derivadas, mesmo que para uso com fins comerciais, contanto que seja dado crédito 

pela criação original. 

                                                 
16 Para mais informações sobre o projeto e os tipos de licenciamento, ver <http://www.creativecommons.org.br>. 
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 Os elementos apresentados acima permitem a proposição de modelos de circulação da 

música independente no Brasil, assunto a ser tratado a seguir. 

 

3.5 Modelos de circulação da música independente 

 
Para melhor compreensão dos vários modelos de circulação da música independente, 

introduzimos o seguinte esquema, que: 

 
a) considera os quatro níveis de dependência apresentados neste capítulo:  

- o nível da atuação autônoma, em que o artista assume integralmente as 

responsabilidades e os custos envolvidos, sem nenhuma veiculação que implique 

subordinação;  

- o nível da associação cooperativa, em que os artistas se organizam em uma estrutura 

que atenda às necessidades de cada um;  

- o nível de relação comercial, em que o artista mantém algum tipo de relação com o 

produtor fonográfico; e 

- o nível de relação de financiamento, em que artistas viabilizam seus projetos 

musicais com subsídios de programas governamentais ou fundos da iniciativa privada. 

 
b) considera três modos de circulação:  

- o primeiro, exclusivamente unilateral, mediado pelas lojas de disco e pela mídia 

tradicional, a partir de mecanismos que envolvem publicidade, rankings, lobby com os 

formadores de opinião, catálogos e megashows, cujo produto final resulta em CDs, 

DVDs e outros suportes físicos;  

- o segundo, exclusivamente interativo, através da internet, pontos de venda 

alternativos e de vendas em shows, utilizando-se de mecanismos de interação e co-

produção com os consumidores, emprego de repertórios simbólicos, participação em 

pequenos e médios concertos e festivais, cujo produto se fixa em bens imateriais ou 

serviços, tais como videogames, ringtones, concertos ao vivo, bancos de música on-

line à la carte ou por assinatura; e 

- o terceiro, misto, que contempla a co-existência de elementos dos dois tipos 

anteriores. 
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c) considera três modos de consumo:  

- o primeiro, exclusivamente voltado para o amplo consumo, com base na aquisição de 

CDs ou DVDs, de execuções públicas em rádio, televisão, teatro e cinema, através do 

celular, em shows e espetáculos, bares e boates;   

- o segundo, exclusivamente voltado para consumo segmentado, através de divulgação 

em sites e blogs através da internet, compartilhamento de mp3-demo, cartazes, 

fanzines, apresentações em bares, músicas sendo executadas em emissoras de rádio de 

menor porte e participações em pequenos festivais; e 

- o terceiro, cuja estratégia contempla elementos dos dois modos apresentados.  

 
Se levarmos em conta que produção, circulação e consumo estão interligados, e 

utilizarmos as variáveis que consideramos acima, chegamos a um universo de trinta e seis 

modelos distintos. Isto porque cruzamos quatro níveis de dependência com três modos de 

circulação e três modos de consumo. Entretanto, como delimitamos anteriormente que esta 

pesquisa privilegiará o artista autônomo, este universo passa a se restringir a apenas nove 

modelos. Se dispensarmos da delimitação os artistas autônomos que se utilizam apenas de 

circulação unilateral, este universo passa a se limitar a seis modelos.  

Já que estamos tratando de artistas autônomos, trabalhamos com duas premissas: 

primeiramente, artistas independentes em início de carreira alcançam apenas um modo de 

consumo segmentado ou com poucos elementos que compõem o modo de amplo consumo; e 

em segundo lugar, é pouco provável que o artista opte por um tipo de circulação 

exclusivamente interativa, que dispense, a título de exemplo, a confecção de um CD ou que se 

recuse a vender discos em lojas especializadas.  

Daí que chegamos aos dois modelos que serão aprofundados no último capítulo deste 

trabalho, a partir de casos que permitam validas a proposição: 

Modelo 1: Artistas autônomos cuja circulação nem é exclusivamente unilateral nem 

exclusivamente interativa, mas cujo consumo é exclusivamente segmentado; 

Modelos 2: Artistas autônomos cuja circulação nem é exclusivamente unilateral nem 

exclusivamente interativa, e cujo consumo passa por estratégias que reúnem elementos 

do amplo consumo, bem como do consumo segmentado. 

Reiteramos aqui que esta proposição de modelos não é estanque, mas dinâmica, e está 

condicionada às constantes mudanças pelas quais passam o mercado fonográfico e as relações 

entre os artistas e o público. 
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 Não é decisivo, nem tampouco permanente, mas algumas das reorganizações 

apresentadas neste capítulo, em especial a inclusão da internet no processo de divulgação, já 

fazem parte da carreira de alguns artistas independentes. No próximo capítulo, analisaremos 

os mais populares espaços de divulgação da música independente na internet, buscando uma 

maior compreensão dos resultados que podem ser obtidos com cada um deles e de que forma 

estes espaços podem ser explorados na formação de redes de relacionamento entre os artistas 

e seus públicos. 
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4 A INTERNET E O PRESENTE DA MÚSICA: MP3-DEMO INDEPENDENTE 

FLUINDO ATRAVÉS DA REDE 

 

Como já sugerimos nos capítulos anteriores, música tem deixado cada vez mais de ser um 

produto para se tornar um serviço, uma experiência. Segundo o ponto de vista de Leonhard 

Gerd e David Kusek (2005), no futuro, a música será como a água: fluirá de graça e em todos 

os lugares. “Neste futuro, música será ubíqua, móvel, compartilhável, e tão penetrante e 

diversa quanto as culturas humanas que a produz” (GERD; KUSEK, 2005, p. 03, tradução 

nossa). Em conseqüência, dizem os autores, tentar vender discos de plástico para pessoas que 

têm acesso ao universo de músicas on-line seria algo como tentar vender neve no Pólo Norte. 

Neste sentido, a internet seria responsável, avançando um pouco mais a sugestão já 

apresentada por Anderson (ANDERSON, 2006, op. cit.), e Herschmann (HERSCHMANN, 

2007, op. cit.), pela passagem de uma sociedade da informação via economia do 

conhecimento para uma sociedade da experiência. Isto se concretiza na medida em que existe 

a possibilidade de contato direto entre aqueles que se comunicam através da internet. No caso 

do interesse desta pesquisa, observa-se o estreitamento dos laços entre artistas e seu público. 

Os autores propõem, como veremos mais detalhadamente neste capítulo, “dez 

verdades”, em forma de tópicos, sobre o negócio da música, que segundo eles, guiarão o 

futuro da música e definirão a natureza do relacionamento entre os artistas e seus fãs.  

a) De acordo com o primeiro tópico, precisamos considerar que o mercado 

musical está vivo e vibrante, na medida em que as pessoas estão completamente 

imersas em músicas, e muitos são “bombardeados” por música durante todo o dia; 

b) Relacionado ao anterior, o segundo tópico faz a ressalva de que o negócio da 

música gravada e o negócio da música não são a mesma coisa. “[...] a indústria da 

gravação é uma mera fatia da torta que é a indústria da música – e muitas outras fatias 

nem sempre são conhecidas pela maioria dos fãs” (GERD; KUSEK, 2005, p.21, 

tradução nossa); 

c) A terceira verdade é a de que na mesma proporção que os artistas são a marca, 

o entretenimento é a principal atração. Em outras palavras, o artista deve ser 

considerado o mais importante, e não a gravadora. E fazendo referência ao passado, os 

autores advogam que a música deve ser sempre considerada como parte de um evento, 

não apenas como um mero produto comercializável. “Antes dos anos 1920, [...] 

Música não dizia respeito a embalagem, distribuição e venda de produtos. Música 

dizia respeito a entretenimento ao vivo”  (ibid, p. 21,2, tradução nossa); 
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d) Artistas e seus empresários irão definir o futuro: este é o quarto tópico 

apresentado pelos autores. Segundo eles, os empresários têm um papel muito mais 

importante no que diz respeito à seleção dos canais de distribuição, das agências, e em 

outros aspectos da publicidade dos artistas do que normalmente é considerado pelas 

gravadoras; 

e) Daí que, de acordo com o quinto tópico, o papel das editoras no negócio da 

música continua importante, mas é necessário pensar em novas formas de garantir os 

direitos dos compositores e de atribuir valor às canções. Seria um “alívio”, sugerem os 

autores, que a licença de reprodução fosse reduzida, em favor de uma licença de 

acesso que permitisse maior flexibilidade no uso gratuito das canções; 

f) Os autores pontuam que se foi o tempo em que o rádio era o veículo mais 

importante para se descobrir novas músicas. Atualmente, as pessoas têm recorrido à 

internet e aos telefones celulares, para ter acesso à música a qualquer hora, em 

qualquer lugar; 

g) Seguindo a previsão de Anderson, apresentada anteriormente, os autores 

pontuam que o mercado de nichos está superando o mercado de massas. A idéia de 

que um artista precisa vender centenas de milhares de cópias para que possa se sentir 

bem sucedido está dando lugar a idéia de que determinado artista pode até vender 

pouco, desde que consiga chegar às pessoas interessadas em seu trabalho. Isto porque, 

para cada artista que consegue “quebrar a banca” existem centenas que ficam de fora 

do jogo. Daí que uma das saídas é estreitar a relação entre público e artistas para 

“monetarizar” esta relação; 

h) Outro ponto diz respeito à demanda gerada pelos clientes, que deve considerar 

a conveniência destes ao buscar músicas, e o argumento aqui é o de que a água vai 

onde ela flui mais facilmente. Obter apenas uma certa faixa sem ter que comprar o 

disco inteiro, obter uma música de um artista pouco conhecido ou mesmo obter um 

disco que deixou de ser fabricado são conveniências que a internet tem possibilitado; 

i) Em seguida, afirmam que o modelo corrente de se atribuir preço às músicas 

está ultrapassado. Para Gerd e Kusek, o valor total do CD é rateado da seguinte 

maneira: 
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Preço do CD 

Artista 

8% 

Gravadora 

49% 

Fabricação 

8% 

Remessa 

5% 

Varejista 

30% 

Cliente 

= 100% 

 
TABELA 3: Preço do CD 

FONTE: ibid., p. 32. 

  

Este modelo seria substituído por um sistema de preço que levaria em conta a 

possibilidade de assinaturas/mensalidades, diversificação de mídias e das 

possibilidades de acesso, e outros serviços relacionados; e 

j) Por fim, os autores pontuam e reiteram o argumento central do livro: o de que a 

música é móvel, e os novos modelos de negócio devem considerar uma visão mais 

“líquida” da música. Para tanto, sugerem:  

 

Se nós definimos mobilidade como a capacidade de acessar música de qualquer lugar 
a qualquer hora, como a capacidade de tomá-la sem encargos indevidos, e a 
capacidade de trocar músicas com outros, nós temos a própria definição de música 
digital. O único caminho que isto pode levar é pra cima (ibid., 33,4, tradução nossa). 

 

Destes dez tópicos apresentados pelos autores, a metade deles dizem respeito 

diretamente aos interesses desta pesquisa, na medida em que balizam o argumento de que 

artistas independentes podem utilizar a internet a seu favor no que diz respeito à circulação de 

suas músicas.  

Este capítulo considera o seguinte: no contexto da circulação de músicas pela internet, 

os artistas independentes têm maior possibilidade de monetarizar sua relação com o público 

em apresentações ao vivo em detrimento da venda exclusiva de discos; isto porque, neste 

caso, a internet constitui-se como o canal igualmente adequado para divulgação, com a 

vantagem de permitir contato mais próximo entre os músicos e seu público, além de ser mais 

barato; daí que temos um novo canal para a experimentação de novas músicas, que começa na 

internet e tende a reverberar para além desta. 

Neste capítulo, analisaremos os quatro portais e/ou comunidades virtuais onde a 

circulação de música independente acontece de forma mais efetiva. A metodologia adotada é 

a análise de similares, no sentido de promover uma síntese de dados cruzados. Para esta 

pesquisa, foi utilizado o seguinte recorte: 
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a) Os casos: escolhidos por se tratarem dos casos mais representativos17 para a 

observação do fenômeno. Serão analisados: MySpace, TramaVirtual, Orkut e 

PalcoMp3. 

b) O contexto: a circulação de música independente através da internet a partir de 

Portais criados especificamente para este fim, ou a partir de espaços onde esta não era 

exatamente a principal função, mas que foram adaptados para tal. 

 

4.1 Os casos 

 

 Nesta seção, analisaremos individualmente cada um dos casos, a partir de uma breve 

descrição que leva em conta, como já anunciado, a estrutura e as ferramentas que 

disponibiliza para a efetiva circulação da música independente. 

 

4.1.1 MySpace 

 

O MySpace
18 (Figura 2) é uma comunidade on-line, ou seguindo a sugestão de 

Anderson, um agregador de bens digitais de pessoas e de comunidades.  Criado em agosto de 

2003, é de propriedade da News Corporation e possibilita que pessoas se relacionem através 

de redes que compartilham interesses. O Portal está disponível em português desde novembro 

de 2007. Além de fotos, blogs e perfis de usuários, ainda possibilita a disponibilização de 

arquivos de música no formato mp3. 

Na página inicial do Portal, tem-se acesso rápido aos conteúdos disponibilizados.  É 

possível, por exemplo, procurar pessoas cadastradas, com base em informações básicas como 

idade, estado civil e localização geográfica. Em uma página específica para localizar usuários, 

os critérios para filtro são: nome, escola, interesses ou carreira parecida. Na seção Blogs, os 

usuários podem acessar as postagens mais recentes e populares do MySpace. Algumas das 

opções são apenas para usuários cadastrados. Outras sessões mais populares do Portal são: 

Novos vídeos legais, Novas pessoas legais, Música no MySpace e Ache amigos no MySpace. 

Esta última opção permite importar amigos de outras plataformas, como o Hotmail ou Orkut. 

 

 

                                                 
17 Para Yin, um estudo de casos representativos é aquele que considera um projeto típico, onde estes casos 
fornecem informações suficientes para compreender os demais. 
18 Mais informações em www.myspace.com.  
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Página inicial do MySpace 

 

FIGURA 2: Página inicial do MySpace. 
FONTE: Myspace.com. 

  

Em MySpace Música, encontram-se vídeos e artistas em destaque no Portal, e também 

a possibilidade de pesquisar artistas a partir de critérios como gênero, nome da banda, 

influências e local de origem. O usuário, que pode ser uma pessoa ou uma banda, pode 

fornecer as informações que desejar em seu perfil. No caso de uma banda, pode dizer, por 

exemplo, quais as suas influências, quem são os componentes e com quais outras bandas se 

parecem. As três principais sessões do site são: 

a) Player: em cada página, podem ser disponibilizadas as músicas para que os 

visitantes possam não apenas ouvi-las como baixá-las. Podem ainda ter acesso à letra 

da música ou adicioná-la em seu perfil. 
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b) Agenda: a banda tem a opção de listar as próximas apresentações, o local, a data e a 

hora;  

c) Amigos: é possível adicionar uma banda ou artista, ou mesmo um outro usuário 

como amigo. E assim, uma rede de contatos vai se formando entre músicos e público. 

d) Comentários de amigos: os amigos podem deixar depoimentos e recados para o 

dono no perfil. 

Por não se tratar de um portal exclusivamente voltado para a produção independente, o 

MySpace reúne os perfis de algumas celebridades do mundo da música. Uma das bandas 

cadastradas no Portal é a inglesa Coldplay, que em 2008, deixou o novo CD, Viva la vida, por 

uma semana para ser ouvido de graça pelos fãs. No perfil, a banda se apresenta aos fãs 

dizendo que os componentes estão juntos desde quando perderam uma competição de fitas-

demo promovida por uma popular emissora de rádio de Londres. O grupo se define como uma 

banda que tem um tipo de música “very heavy soft rock”, um trocadilho que leva em conta seu 

som leve porém denso. Em junho de 2008, tinham quase 500 mil “amigos” adicionados.  

O hit do novo disco, lançado pela gravadora EMI, foi disponibilizado gratuitamente no 

site oficial da banda, e foi baixado mais de dois milhões de vezes. Seguindo a estratégia de 

divulgação, o grupo anunciou que daria, gratuitamente, ingressos para os shows de 

lançamento do disco novo, em Nova York e em Londres, ambos realizados no mês de junho 

do referido ano. O resultado, relacionado ou não à estratégia adotada, foi positivo: Viva la 

vida vendeu, em um único dia, 125 mil cópias. Em menos de 10 dias, chegou ao todo do The 

Official UK Charts Company, um portal que monitora a venda de músicas em todo o mundo 

nas três principais categorias: single, álbum e download. De acordo com o Portal 

Billboard.com, da tradicional revista homônima, a banda chegou ao topo das paradas em 

apenas uma semana19. 

Sobre os independentes, o MySpace foi um dos principais responsáveis pelo sucesso 

do Bonde do Rolê, um grupo de Curitiba que se tornou conhecido após divulgar suas músicas 

no Portal. Uma mistura de rock com funk teria sido o grande atrativo para um público cada 

vez mais interessado em experimentações. O sucesso instantâneo do grupo rendeu inúmeras 

apresentações pela Europa. Pegando carona ao que já foi descrito anteriormente como mp3-

demo, o grupo foi “descoberto” por alguém disposto a investir na divulgação. As músicas 

gravadas caíram nas mãos de um DJ americano, que lançou o Bonde do Rolê através de seu 

                                                 
19 Mais informações sobre o The Official UK Charts Company podem ser obtidas no endereço 
<http://www.theofficialcharts.com>. Informações sobre a parada de sucessos monitorada pela Billboard, ver 
<http://www.billboard.com>. 
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selo. Algum tempo depois, assinaram contrato com a gravadora Domino, a mesma que grava e 

divulga as bandas Franz Ferdinand e Arctic Monkeys. 

O grupo, em entrevista ao site Link, aponta algumas das novas alternativas de 

divulgação na internet.  

 

[...] nosso público é de internet, de blogs. Eles não compram CDs [...]. Antigamente 
disco dava dinheiro para artista. Hoje você se vira fazendo show, remix, 
publicidade e merchandising na hora do show [...] É por isso que as gravadoras 
agora estão fechando contratos de managers, controlando as turnês e os artistas 
(LINK, 2008, On-line). 

 

4.1.2 TramaVirtual 

 

O TramaVirtual
20

 (Figura 3) é um Portal que permite a artistas e bandas independentes 

a criação de páginas onde estes podem disponibilizar informações diversas sobre seus 

trabalhos, além de promover o relacionamento com outras bandas e com fãs. Foi criado em 

maio de 2004. Na página, o dono do perfil pode publicar fotos, informações sobre agenda e 

arquivos no formato mp3.  

O portal foi desenvolvido pela gravadora independente Trama. Em um manifesto que 

trás o posicionamento da gravadora no cenário independente, afirmam:  

 

Acreditamos em novas e tradicionais tecnologias, que criam novas maneiras de 
trabalhar, produzir, pesquisar, ver e ouvir. A tecnologia digital (internet, celular, 
TV, etc.) é a maior difusora de música da história da humanidade, convergindo 
divulgação e consumo em tempo real (TRAMAVIRTUAL, 2008, On-line). 

 

A partir da página inicial, o público tem acesso aos artistas, aos destaques, a usuários 

cadastrados, ao Top 100, à programação do Portal na TV e a notícias. A seção Artistas 

permite buscar artistas classificando-os por Estado de origem, Gênero e Subgênero. Em 

Destaques está um ranking dos 20 artistas melhor posicionados na opinião dos 

administradores. A escolha, segundo informações do próprio site, são subjetivas, e levam em 

conta o gosto dos administradores, e critérios como criatividade, qualidade artística e 

originalidade. Foi a seção Virtuais que possibilitou ao TramaVirtual uma organização mais 

próxima da idéia de rede social, na medida em que permite que os usuários façam perfis e 

assim possam se relacionar com outros usuários e com as bandas com as quais mais se 

identificam.  

                                                 
20 Mais informações em www.tramavirtual.com.br. 
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Página inicial do TramaVirtual 

 

FIGURA 3: Página inicial do TramaVirtual. 
FONTE: Tramavirtual.com.br. 

 

As músicas mais ouvidas no Portal durante um período de sete dias formam um 

ranking. Para fazer parte do Top 100, a banda ou artista precisa ser destaque no TramaVirtual. 

Já a seção Na TV trás informações sobre o programa mantido no canal fechado Multshow, a 

ser detalhado nas próximas páginas. Outras duas áreas relevantes para a divulgação dos 

artistas independentes são o Podcast e a Agenda. 

 Em entrevista ao site Último Segundo, do provedor de acesso à internet IG, o produtor 

musical Carlos Eduardo Miranda, criador do TramaVirtual, disse que a idéia era fazer um site 

que tivesse uma identidade própria. Afirmou que recebiam, na época da entrevista, cerca de 

120 músicas por dia, e o site era acessado por cerca de 12 mil pessoas, diariamente. 

Perguntado sobre como faziam para ouvir tantas músicas, afirmou: “Eu acordo, vou lá, clico, 
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clico, clico. Se for ruim, desligo. Tem um negócio lá que é o ‘Troféu Joinha’, que a gente bota 

um joinha nas bandas que a gente acha mais legais” (ULTIMO SEGUNDO, 2008, On-line).  

 O produtor afirmou na entrevista, quando questionado sobre isenção no que diz 

respeito à escolha dos “preferidos” dos administradores do site, que não acredita em isenção.  

 

Tudo tem uma questão de identificação. Prova disso é o Cansei De Ser Sexy, banda 
que a gente se identificou completamente. E o que era virtual acabou virando um selo 
físico. A banda é a cara do site. É uma banda que não tem medo de nada, se expôs 
desde o começo (Idem, On-line). 

 

 A banda Cansei de Ser Sexy foi a primeira a gravar um disco pelo selo criado a partir 

da TramaVirtual. Na mesma entrevista, os integrantes falaram sobre o papel da internet na 

divulgação do trabalho de artistas independentes:  

 

É um jeito fácil de se descobrir coisa boa e, além disso, as pessoas descobrem que é 
fácil também você fazer uma banda independente, divulgá-la. Na época que a gente 
começou, também tiveram outras bandas interessantes. A internet ajudou muito a 
divulgar o nosso trabalho, não só as músicas, mas as pessoas ficavam sabendo de 
shows e tudo o mais. Foi uma comunicação que gerou uma comunidade de bandas 
independentes. Tem bandas de Nova York que a gente se fala e que isso jamais 
aconteceria se não fosse desse jeito. Tudo isso gera desejo, vontade das pessoas em 
fazerem músicas (Idem, On-line). 

  

No começo de 2007, o Portal TramaVirtual iniciou uma modalidade inédita, pelo 

menos no Brasil, de incentivo à música independente, com o lançamento do projeto de 

download remunerado. Através do projeto, os artistas passaram a ter algum retorno financeiro 

com suas músicas baixadas. Empresas privadas fazem doações aos administradores, que têm a 

tarefa de dividi-la entre os downloads realizados no período. No começo de cada mês, o Portal 

divulga quanto em dinheiro foi arrecadado através das doações, e ao final do mês, o valor a 

ser pago é divulgado levando em conta a quantidade de vezes que a música foi baixada. O 

pagamento mínino feito pela Trama é de R$ 50,00, o que significa que o artista precisa 

acumular este valor para que possa receber o pagamento. Para evitar qualquer tipo de fraude, 

a Trama se limita a aceitar apenas três downloads efetuados de cada computador. 
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4.1.3 Orkut 

 

 O Orkut
21 é uma comunidade virtual que permite que os usuários se relacionem on-

line com amigos, conhecidos e mesmo desconhecidos, através de um perfil. Organiza estas 

pessoas através de comunidades de interesses comuns. Foi criado em janeiro de 2004, por um 

funcionário do Google, Orkut Büyükkokten. 

 Através do perfil do usuário cadastrado no Orkut, é possível ter acesso a informações 

pessoais, como por exemplo, a data do aniversário, o que lhe interessa na comunidade, 

orientação sexual, e seus livros, filmes e músicas preferidas. Cada usuário pode se relacionar 

com outras pessoas através de um processo de adicionar/aceitar. Os usuários podem ainda 

deixar depoimentos sobre seus amigos mais íntimos. E pode também participar de 

comunidades que agregam pessoas com interesses semelhantes. Sobre a estrutura destas 

comunidades, veremos mais detalhadamente a diante. 

Cada pessoa tem uma espécie de “livro de recados”, no qual qualquer um pode deixar 

algo escrito, ou mesmo indicar uma foto, um vídeo ou uma comunidade. Outra opção é deixar 

uma mensagem, mas esta opção tem se restringido ao convite para que o usuário faça parte de 

mais comunidades. Além de uma opção que permite dizer que é fã de determinada pessoa, há 

ainda a opção de apontá-la como “confiável”, “legal” e “sexy”. Outras opções: enviar cantada, 

assinalar como favorito e “mais gatos & gatas”, ignorar ou denunciar algum tipo de abuso. 

 Em cada comunidade, (Figura 4) é possível ter acesso rápido aos usuários que dela 

fazem parte, e também às comunidades relacionadas. Além de uma descrição sobre os 

objetivos e regras, os membros têm acesso a informações sobre o dono (normalmente o 

fundador da comunidade) e os moderadores (membros que auxiliam na manutenção) e sobre a 

quantidade de membros. Na seção “fórum”, os membros podem postar tópicos de acordo com 

as regras da comunidade. Algumas, por exemplo, proíbem que sejam postados tópicos ligados 

a propagandas. Apesar de não possibilitar a disponibilização de músicas no formato mp3, os 

membros têm usado os fóruns para postar links de onde as músicas podem ser baixadas22. 

 

 

 

                                                 
21 Mais informações em www.orkut.com.  
22 Atualmente, a troca de conteúdos pela internet tem sido feita a partir de um tipo de disco rígido virtual, para 
onde podem ser transferidos arquivos, e a partir de onde podem ser baixados gratuitamente conteúdos os mais 
diversos como músicas e filmes. Entre os principais sites utilizados estão o RapidShare, o MegaUpload e o 
4Shared. 
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Comunidade do Orkut 

 

FIGURA 4: Comunidade do Orkut. 
FONTE: Orkut.com. 

 

  

A seção “enquete”, como o nome já sugere, permite a criação de questionários 

fechados para buscar a opinião dos membros sobre determinado assunto. E na seção 

“eventos”, podem ser postados eventos de interesse dos membros, com local, cidade, data e 

horário. 

O Orkut reúne comunidades voltadas para a divulgação da produção independente no 

Brasil. Uma das mais populares é a Bandas Independentes do Brasil, com mais de 26 mil 

membros. Entre os assuntos discutidos na comunidade, destacam-se os fóruns onde quem 

participa da comunidade pode fazer comentários sobre as músicas de uma determinada banda, 
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ou mesmo postar links que direcionam para páginas de onde podem ser feitos downloads. A 

proposta de divulgação da música independente é descrita nestes termos:  

 

Se você tem uma banda independente, junte-se aos seus colegas de luta e trabalho. 
Espero que essa comunidade sirva para que contatos aconteçam entre todos. 
Comunidade para bandas, casas de shows, produtores, etc.. deixarem seus recados, 
divulgarem seu trabalho e poderem conversarem e agendarem shows e trabalhos 
conjuntos!! (sic) (ORKUT, 2008, On-line). 

 

Na comunidade citada, uma enquete pergunta aos membros o por quê de serem 

independentes, dando como opções para resposta “por opção própria”, “por opção das 

gravadoras” e “por outro motivo”. Em maio de 2007, dos quase 300 votos, 38% dos votos 

eram para a primeira opção, 41% para a segunda e 20% para a terceira. 

 

4.1.4 Palco Mp3: 

 

O Portal Palco Mp3
23 (Figura 5) foi desenvolvido pelo Studio Sol Comunicação 

Visual, empresa também responsável pelo desenvolvimento e manutenção do CifraClube, que 

reúne mais de sessenta mil cifras, partituras e materiais relacionados à produção musical, e o 

Letras.mus.br, que recebe por dia, segundo dados da empresa, cerca de mil novas letras de 

músicas nacionais e internacionais. Através do Palco Mp3, desde julho de 2003 artistas 

independentes podem disponibilizar músicas no formato mp3 em páginas individuais para 

serem baixadas pelos usuários, além de possibilitar a publicação de dados sobre o artista, 

fotos, agenda e agregar os fãs. Tanto o cadastro de artistas quanto de usuários é gratuito, mas 

em todas as páginas aparecem as marcas dos patrocinadores, e os links para os respectivos 

sites.  

Na página inicial do site, há um destaque principal e dez destaques secundários. De 

acordo com os responsáveis pelo Portal, a qualidade musical é o principal critério utilizado 

para determinar quem será o destaque, seja na página principal, seja nos portais de gêneros 

musicais ou de cidades. Isto porque a mesma banda pode ser encontrada no Portal por uma 

busca em ordem alfabética, pelos portais de cidades, ou pelos portais de gênero. Além disso, é 

necessário que haja pelo menos duas músicas publicadas na página do artista. Outros critérios 

utilizados são: o uso que os artistas fazem das ferramentas do portal e a quantidade de acessos 

que o artista recebe em sua página.  

                                                 
23 Mais informações em www.palcomp3.com.br. 
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Existem dois tipos de ranking na capa do site. O primeiro destinado às bandas e 

artistas mais acessados e o segundo, às músicas mais baixadas pelos usuários. O primeiro leva 

em conta as visitas aos portais individuais, contando a quantidade de acessos em intervalos de 

dois dias. Já o ranking de músicas mais baixadas leva em conta os downloads únicos 

contabilizados uma vez por semana. Estes critérios são os mesmos utilizados nos portais de 

cidade e de gênero. 

 

Página inicial do Palco Mp3 

 

FIGURA 5: Página inicial do Palco Mp3. 
FONTE: Palcomp3.com.br. 

 

 Segundo dados do Portal, são baixadas mais de trinta mil músicas por dia. Os usuários 

ainda podem ter acesso na capa do site: à agenda do dia dos artistas cadastrados, que 

especifica o horário e o local do evento; um menu para ter acesso aos artistas por estado, que 
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especifica a quantidade de cadastros daquele estado; e a notícias relacionadas a artistas e 

bandas do cast das grandes gravadoras. 

 O Portal também reúne perfis de artistas independentes que já alcançaram algum 

reconhecimento por parte do público. É o caso de bandas de forró como Aviões do Forró ou 

Calcinha Preta, ícones do forró eletrônico. No Maranhão, por exemplo, o destaque é a Banda 

Reprise du Brasil, que tem cerca de 15 anos de carreira e já gravou dois DVDs. 

Na página pessoal de cada artista, além de poder disponibilizar informações mais 

gerais sobre a trajetória do artista ou da banda, podem ser disponibilizados vídeos e fotos de 

apresentações. O artista ou banda disponibiliza em sua página músicas no formato mp3 para 

que possam ser ouvidas ou baixadas pelos usuários. E os fãs, que são adicionados pelos seus 

artistas favoritos, podem deixar comentários e recados.  

Até o mês de setembro de 2008, havia 239 bandas e artistas maranhenses cadastrados 

no Palco Mp3. Destas, 68% eram bandas da capital. As bandas e artistas se organizam ainda 

por gêneros musicais, e neste sentido, 40% se auto-enquadravam como banda de Pop/Rock e 

19% se enquadravam enquanto banda Gospel/Religiosa. No referido mês, os destaques eram: 

Mount Zion Reggae Gospel Brasil, classificada no gênero Gospel; The Mads, Pop/Rock; e a 

banda Marthiria, de Thrash Metal. 

 

4.2 A síntese de dados: 

 

 A tabela a seguir apresenta uma síntese dos dados coletados nas descrições dos casos, 

e serve de base para a análise proposta no início deste capítulo: 
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Síntese de dados 

 

 
 

Em funcionamento 
desde: 

Agosto de 2003. Maio de 2004. 
 

Julho de 2003. Janeiro de 2004. 

Grupo ao qual 
pertence: 

News Corporation. Gravadora Trama. Studio Sol 
Comunicação 
Visual. 

Google. 

Quantidade 
aproximada de artistas 
cadastrados (em julho 
de 2008): 

Mais de 15 mil 
artistas. 

Mais de 56 mil 
artistas. 

Mais de 17 mil 
aristas. 

Não especificado. 

Informação 
disponibilizada no 
perfil: 

Informações 
pessoais, tais como 
orientação sexual, 
data de aniversário, 
estado civil, mas 
também 
informações sobre 
a banda, tais como 
histórico e 
influências 
musicais. 

Informações sobre 
a banda, tais como 
histórico e 
influências 
musicais. 

Informações sobre 
a banda, tais como 
histórico e 
influências 
musicais. 

Informações 
pessoais, tais como 
orientação sexual, 
data de aniversário, 
estado civil. 

Ferramentas: Fotos, blogs, 
player, perfis de 
usuários, agenda e 
espaço para recados 
e depoimento. 

Perfis de usuários, 
perfis dos artistas, 
player, agenda e 
espaço para 
recados. 

Perfis de usuários, 
perfis dos artistas, 
player, agenda e 
espaço para 
recados. 

Perfis de usuários, 
tópicos, enquete, 
comunidades 
relacionadas, 
agenda e espaço 
para recados e 
depoimentos. 

Critérios de busca: Idade, sexo, 
localização 
geográfica e 
carreira. 

Estado de origem 
da banda, gênero e 
sub-gênero. 

Nome da banda, 
estado de origem 
ou gênero musical. 

Nome , orientação 
sexual,  idade, ou 
através das 
comunidades. 

Relacionamento entre 
os usuários e 
relacionamento com 
outros artistas: 

Possível. Possível. Possível. Possível. 

Comunidades de 
interesses semelhantes: 

Sim. Não. Não. Sim. 

Músicas no formato 
mp3: 

Sim, direto do 
perfil, desde que o 
dono tenha 
permitido. 

Sim, direto do 
perfil. 

Sim, direto do 
perfil. 

Sim, mas apenas 
nos links 
fornecidos pelos 
usuários nos 
tópicos. 

Nomes que ajudou a 
revelar: 

Bonde do Rolê. Cansei de Ser Sexy. Nenhum nome 
expressivo. 

Nenhum nome 
expressivo. 

Ranking: Sim, apenas na 
página inicial. 
Ranking de 
músicas e de 
vídeos. 

Sim, apenas na 
página inicial. 
Ranking de 
destaques, músicas 
e artistas. 

Sim, na página 
inicial e nos perfis 
das bandas. 

Não. 

Alguma remuneração 
para os artistas: 

Não especificado. Sim, através do 
“download 
remunerado”. 

Não. Não. 

Celebridades das 
majors: 

Sim. Não. Não.  Sim. 

 
TABELA 4: Síntese de dados. 
FONTE: elaborado pelo autor. 
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Vimos que, de acordo com a perspectiva proposta por Lemos (op. cit., 2003), o 

modelo informatizado das vias de comunicação é regido por três leis. Resumidamente, estas 

leis apontam para a reconfiguração de práticas e modalidades midiáticas, a emergência de 

novos produtores de conteúdo e a troca independente e autônoma de conteúdos entre os 

usuários das redes. Esta perspectiva é apoiada pela idéia de que o novo ambiente 

comunicacional protagonizado pela internet privilegia a participação, em detrimento do foco 

exclusivo no consumo. Trata-se, como advoga Machado (op. cit., 2006), da passagem de um 

modelo industrial de entrega dos diversos conteúdos produzidos para um modelo 

informacional mais flexível de disseminação. 

Alguns autores, dentre os quais destacamos Dizard (op. cit., 1998), Lévy (op. cit., 

1999), Castells (op. cit., 2000) e Bruno e Vaz (op. cit., 2002) apontaram para a segmentação e 

personalização como principais características deste ambiente comunicacional, na medida em 

que o fluxo de conteúdos se organiza a partir das escolhas dos usuários, escolha esta não mais 

voltada exclusivamente para o acesso ao que é produzido pela grande indústria do 

entretenimento. Esta escolha passou a considerar iniciativas pessoais de criação, através de 

circuitos alternativos de circulação. 

Além da emergência de produções individuais e personalizadas, e de canais 

alternativos de divulgação, a internet seria responsável ainda, conforme sugere Anderson (op. 

cit., 2006), pela diminuição da distância entre o que está disponível e a demanda dos usuários 

pelo que está disponível. Isto ocorre, entre outras coisas, por meio de filtros, ou seja, critérios 

de busca que tornam a movimentação através da internet possível. Com base na etiquetagem 

eletrônica, os conteúdos são distribuídos através da internet. Se pensarmos na internet como 

uma biblioteca de tamanho infinito, as estantes seriam os agregadores de conteúdo. Para 

Anderson, existem cinco tipos de agregadores: agregadores de bens físicos, de bens digitais, 

de propagandas e serviços, de informações e conteúdos, e agregadores de comunidades e 

pessoas. O autor mesmo faz a ressalva de que podem existir sites ou portais que funcionam 

como agregadores de mais de um tipo. 

A partir da observação direta dos Portais, descritos acima, podemos enumerar alguns 

pontos que ajudam a trazer luz sobre a circulação de músicas pela internet.  Primeiramente, 

convém observar que o Orkut é uma rede social, um agregador de pessoas e comunidades, que 

não foi desenvolvido para o compartilhamento de músicas. Entretanto, com a possibilidade de 

os usuários postarem, nas comunidades, links para sites a partir dos quais músicas podem ser 

baixadas, percebemos uma refuncionalização das ferramentas desenvolvidas. Não é o caso do 

MySpace, do TramaVirtual ou do Palco Mp3, ambientes desenvolvidos com a finalidade de 
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compartilhamento de músicas. Tanto que, como vimos, apenas o Orkut não disponibiliza um 

player, uma ferramenta que permite que as músicas sejam executadas a partir das páginas 

onde elas se encontram disponibilizadas. 

A segunda observação diz respeito às informações que os usuários fornecem no perfil, 

seja o perfil da banda ou um perfil pessoal. Não há como comprovar que as informações 

fornecidas sejam verdadeiras. O que percebemos é que estas informações podem ser focadas 

nas pessoas, e suas preferências, ou no artista. No primeiro grupo, temos um perfil que se 

estrutura com base em informações tais como orientação sexual, data de aniversário, estado 

civil e escolaridade. No outro, as informações versam sobre histórico, influências musicais e 

formas de se manter contato com o artista. De um lado o Orkut, com um perfil eminentemente 

pessoal, de outro o Palco Mp3 e o TramaVirtual,  com perfis eminentemente musicais, e de 

outro, o MySpace, com um perfil misto. 

 Um aspecto que merece especial atenção diz respeito aos critérios utilizados para a 

busca nestes Portais. Como foi sugerido no primeiro capítulo, a internet pode até ter tornado 

“tudo” disponível para “todos”. Entretanto, parece óbvio que ninguém está à procura de tudo. 

Este é um dos pilares da Teoria da Cauda Longa, que advoga que é preciso certa organização 

da informação disponível. É esta organização que permite que as pessoas encontrem aquilo 

que elas procuram. Nos casos analisados, esta é uma preocupação por parte dos 

desenvolvedores: adotar critérios de busca que facilitem a navegação.  

Entretanto, alguns problemas foram detectados: no TramaVirtual, apesar de os 

usuários terem a impressão de que é possível encontrar bandas pelo estado de origem ou pelo 

gênero, este é um serviço que não funciona. Quando o usuário clica em Artista, e pede para 

que sejam listados artistas do Maranhão, por exemplo, nada acontece. A página que se abre é 

a mesma que estava aberta antes da seleção. O mesmo acontece com as categorias gênero e 

subgênero. No caso do MySpace e do Orkut, os critérios de busca referem-se às informações 

do perfil, como idade, orientação sexual, localização geográfica, nome ou nome da 

comunidade. Apenas no Palco Mp3 os critérios de busca funcionam adequadamente. Na 

página inicial, além de poder clicar diretamente sobre os portais de gênero, ou buscar os 

artistas pela inicial, há um pequeno mapa em que os artistas estão organizados por estado de 

origem. Há ainda a informação de quantos artistas podem ser encontrados em cada estado. 

Para os interesses desta pesquisa, consideraremos ainda a importância dos agregadores 

de bens digitais e dos agregadores de comunidades e pessoas como quarto ponto. Para 

Rheingold (op. cit., 1996), pioneiro na análise das comunidades virtuais, estes ajuntamentos 

de pessoas que compartilham os mesmos interesses está fundamentada sobre a capacidade de 
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partilha e motivação para ajuda. Nos quatro casos descritos, além do compartilhamento 

gratuito de músicas, existe a possibilidade de interação entre os usuários e artistas, artistas e 

artistas e usuários e usuários, o que permite que redes de relacionamento se formem. 

Outra questão, relacionada à anterior: as motivações para o compartilhamento de 

dados. Ao lado da tradicional economia de mercado, temos a economia da dádiva, do 

compartilhamento de conteúdos através da internet. Este compartilhamento tem pelo menos 

cinco tipos de motivações, conforme sugeriu Kollock (op. cit., 1999): reciprocidade, 

reputação, senso de eficácia, necessidade e unidade do ambiente. Estas motivações são 

condicionadas pelo conteúdo compartilhado e pelo canal por onde o fluxo ocorre. Como 

vimos, Anderson indica a coexistência da economia monetária tradicional, baseada na venda e 

consumo de bens, e da economia não-monetária, baseada no compartilhamento. Neste caso, a 

reputação seria a principal moeda, e esta poderia ser trocada por benefícios, tais como 

público, oportunidades de negócios e outras ofertas. Isto explica, pelo menos em partes, o 

motivo pelo qual os artistas continuem cadastrando perfis e fornecendo músicas para 

alimentar os Portais, menos sendo o TramaVirtual o único que se proponha a pagar por isto.  

O novo ambiente comunicacional, suas características e organização em comunidades, 

têm implicações diretas sobre a produção, circulação e consumo de músicas. Artistas e 

públicos foram colocados frente a frente, na medida em que as pessoas passaram a ter acesso 

a músicas a partir de qualquer lugar, utilizando computadores, celulares e outros dispositivos. 

Consideramos, a tempo, que este relacionamento entre artistas e usuários, entre artistas e 

artistas e entre usuários e usuários não se restringiu a ambientes virtuais. Ora, se o argumento 

é o de que a internet possibilita um contato mais próximo entre o artista e seu público, na 

medida em que permite acesso mais barato e mais conveniente por parte deste, sugerimos que 

uma das maneiras pelas quais os artistas conseguirão monetarizar esta relação é atraindo o 

público para os shows, onde poderão, caso queiram, vender discos diretamente aos 

interessados.  

Até o preço dos CDs passou a ser calculado por uma nova lógica, uma vez que a parte 

dos lucros que era destinado às gravadoras e aos varejistas pode beneficiar integralmente o 

próprio artista. Na hipótese de ter optado por vender os discos, o artista pode fazê-lo na saída 

dos shows ou em sua página pessoal na internet, por exemplo. O futuro da música, definiram 

Gerd e Kusek (op. cit., 2005), deve considerar a capacidade de tomá-la sem encargos 

indevidos e a possibilidade de haver troca de músicas entre os usuários. 

Como foi dito anteriormente, artistas independentes têm maior possibilidade de 

monetarizar sua relação com o público em apresentações ao vivo em detrimento da venda 
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exclusiva de discos. E a internet assumiu um papel importante na divulgação de novas 

músicas, levando o fenômeno da música para demonstração a uma capacidade de reprodução 

e alcance nunca vistos. 

No próximo capítulo, veremos como se organiza a produção fonográfica maranhense. 

A partir disto, analisaremos casos representativos que nos permitam avaliar a popularização 

do mp3-demo entre os artistas independentes, e suas possíveis implicações. O objetivo é 

compreender os modelos de circulação da música independente que privilegiam o uso da 

internet como ambiente comunicacional alternativo. 
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5 MÚSICA MARANHENSE ON-LINE: COMO ARTISTAS MARANHENSES TÊM 

USADO A TECNOLOGIA AO SEU FAVOR 

  

Os artistas que utilizam os Portais descritos no capítulo anterior têm um objetivo muito claro: 

divulgar seu trabalho. E o fazem de maneira semelhante a como faziam com as fitas e CDs 

demonstrativos. Daí o conceito de mp3-demo, já apresentado como um formato de 

demonstração usado pelos artistas, levando em consideração questões ligadas à circulação de 

música na internet e à maior flexibilização do licenciamento. O fenômeno não é 

completamente novo, não se resolve apenas na perspectiva do determinismo tecnológico, mas 

tem se constituído como fator de mudanças na forma como a música é produzida, nos meios 

por onde esta música circula e na maneira como é experimentada e consumida. 

 Tradicionalmente, como visto no capítulo 2, a cadeia produtiva da música envolve três 

etapas: produção, circulação e consumo. No modelo praticado pelas majors desde os 

primeiros anos da indústria fonográfica, esta produção obedece a uma lógica de grandes 

receitas, e está diretamente ligada aos grandes centros urbanos. No Brasil, para se ter uma 

idéia, durante muito tempo a produção fonográfica ligada às majors restringiu-se às cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão localizados os escritórios destas empresas. Para os 

artistas dos demais estados, fica apenas a escolha de sair de suas cidades rumo à região 

sudeste, permanecer na sua cidade e gravar suas músicas em pequenos e médios estúdios, ou 

aguardar por pontuais iniciativas das grandes gravadoras que contemplem de alguma maneira 

a produção regional. 

Vimos que, de acordo com Prestes Filho (2002), a etapa de circulação da música 

produzida pelas majors envolve distribuição e comercialização. A primeira fase contempla 

geralmente grandes campanhas de marketing, pesada logística e ampla publicidade. A 

segunda fase acontece com o apoio das mídias tradicionais, em shows e espetáculos, e com 

venda em lojas do ramo, no mercado informal, e pela internet. Já a etapa do consumo envolve 

desde a aquisição de um disco até sua audição em programas de rádio ou em ambientes como 

academias e restaurantes. Relacionadas às produções independentes, vimos como estas etapas 

acontecem de forma mais restrita, focadas em apenas alguns aspectos, como venda em lojas e 

difusão através da rede mundial de computadores. 

Neste capítulo, iremos discutir as alternativas de circulação de música pela internet 

como importante fator para a difusão da produção musical do Maranhão. A escolha pelo 

estado do Maranhão justifica-se:  

a) pelo local onde esta pesquisa se realizou; e  
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b) pelo fato de que no referido estado não se verifica a presença de alguma grande 

gravadora, mas apenas de poucos selos independentes e pequenos estúdios.  

Como veremos, no Maranhão a produção fonográfica é fértil, a despeito da distância 

dos grandes centros, e é custeada principalmente com subsídios de programas 

governamentais. Antes de tudo, analisaremos o contexto da produção fonográfica 

maranhense. Em seguida, já contemplando o contexto pretendido por esta pesquisa, serão 

apresentados alguns casos que representam a participação de bandas e artistas maranhenses 

através da internet, apoiada nos Portais descritos no capítulo anterior. A intenção é demonstrar 

algumas das alternativas para a divulgação do trabalho dos referidos artistas.  

 

5.1 Produção fonográfica maranhense 

  

De acordo com a pesquisa da jornalista Vanessa Serra (2007), cujo foco foi a Música 

Popular Maranhense24 (MPM), alguns artistas tornaram-se bem conhecidos no estado por 

conta da participação em programas de auditório das emissoras de rádio. Na década de 60, 

Antônio Vieira, Lopes Bogéa e Anjos do Samba eram considerados “estrelas” da música. Na 

região sudeste, o maranhense João do Vale tentava espaço na indústria fonográfica. Teve uma 

de suas canções, Carcará, gravada por Maria Bethânia. Antes disto, no início do século XX, 

apenas a compositora Dilú Melo teria alcançado algum sucesso.  

A autora aponta o ano de 1978 como um marco para a produção maranhense. Este foi 

o ano em que o cantor Papete gravou, no Rio de Janeiro, o disco Bandeira de Aço, reunindo 

composições de vários nomes importantes da cultura local, tais como César Teixeira, Sérgio 

Habibe e Josias Sobrinho. A partir dos anos 80, o governo do estado começou a realizar 

festivais de música, e foi neste período que a produção local passou a estar relacionada a um 

local específico, o bairro da Praia Grande.  

 

Nomes como Zeca Baleiro, Rita Ribeiro, Beto Pereira, Nosly Jr., Tutuca e os 
radicados maranhenses Mano Borges, César Nascimento e Alê Muniz foram destaque 
nesse momento. Zeca Baleiro e Rita Ribeiro foram e busca de novos horizontes, 
ganhando, inclusive, projeção nacional (SERRA, 2007, p. 26).  

 

                                                 
24 Música popular maranhense, ou simplesmente MPM, diz respeito ao conjunto de bandas, cantores e 
compositores do Maranhão que fazem a produção musical do estado, à semelhança de outros movimentos 
musicais como Clube da Esquina, de Minas Gerais, ou Novos Baianos, da Bahia. 
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Uma ressalva importante a ser feita neste momento diz respeito à cantora Alcione25: 

apesar de ser maranhense, iniciou sua carreira como cantora morando na cidade do Rio de 

Janeiro. Participou de festivais e programas de televisão, até que conseguiu lançar seu 

primeiro disco no ano de 1972, quando foi contratada pela gravadora PolyGram. 

Outro artista importante para a compreensão da produção musical maranhense é o 

cantor e compositor Josias Sobrinho. Iniciou sua carreira como compositor no início da 

década de 70, mas gravou seu primeiro disco apenas em 1987, em São Paulo. De acordo com 

a autora, o disco mais representativo de Sobrinho foi gravado em 2005, parte em São Luís, 

parte em São Paulo, e teve distribuição nacional principalmente pela internet. Em entrevista à 

jornalista, o cantor afirmou que já recebeu alerta de vendas do disco em países como 

Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra.  

Segundo Serra, a produção independente do Maranhão tem as seguintes formas de 

financiamento e captação de recursos: 

a) Recursos estatais: diz respeito a iniciativas governamentais de subsídio da 

produção fonográfica, apoiada em projetos tais como o Primeiro Plano 

Fonográfico da Secretaria da Cultura do Maranhão. Entre os artistas beneficiados 

pelo Plano estão Antônio Vieira, Chico Maranhão e Célia Maria. 

b) Leis de incentivo: com o objetivo de incentivar a produção cultural, foram 

criadas leis como a Lei Rouanet, de 1991, ou a Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura. São projetos que envolvem empréstimos, isenção fiscal ou criação de 

fundos. Entre os artistas maranhenses que lançaram disco com o financiamento 

deste tipo de incentivo estão César Teixeira e a banda Nêgo Ka’apor. Uma outra 

lei, a Lei Estadual de Cultura, foi aprovada em 2005, mas até junho de 2008, não 

havia sido sancionada pelo Governador do Maranhão. 

c) Iniciativa privada: recursos repassados aos artistas a partir de projetos enviados 

a empresas. Como exemplo, temos o CD lançado em 2006 pelo Bumba Boi de 

Maracanã, parcialmente pago pela Petrobrás.  

d) Recursos próprios: o artista é totalmente responsável pelos custos da produção.  

e) Outros recursos: a autora afirma que freqüentemente, discos maranhenses são 

custeados por políticos, como é o caso do CD do Boi Pirilampo, que lançou um 

disco com tiragem de 25 mil cópias, apadrinhado pelo vereador ludoviscence 

Renato Dionísio. 

                                                 
25 Informações extraídas do site oficial da cantora, disponível em <http://www.alcioneamarrom.com.br>. 
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Após a etapa de gravação, realizada em algum dos poucos estúdios profissionais da 

cidade, o disco segue para a mixagem e a masterização, que quando não ocorre no mesmo 

estúdio onde foi gravado, segue para os Estados do Ceará ou Manaus, ou ainda Rio de Janeiro 

e São Paulo. A distribuição, de acordo com a autora, acontece da seguinte maneira: 

a) Consignação: o artista leva o disco para que as lojas possam vendê-lo, e recebe um 

determinado valor acertado previamente com o dono da loja. Em São Luís, a 

quantidade de lojas de CDs é pequena, e os artistas ficam na dependência de três 

principais pontos de venda, quais sejam: Livraria Poeme-se e Loja Rodrigo’s CDs, 

localizadas no Centro Histórico, e Loja Music Play, localizada em um shopping de São 

Luís; 

b) Venda direta: o artista vende o disco direto ao público, normalmente após uma 

apresentação ao vivo; e 

c) Usando a internet: artistas utilizam sites pessoais para venda dos discos, ou outros 

onde possam anunciar seu produto.  

Antes de partirmos para a análise da circulação de música independente do Maranhão 

através da internet no formato mp3, interesse principal deste trabalho, devemos considerar um 

último aspecto da pesquisa de Serra: o consumo. A autora afirma que os artistas estão 

insatisfeitos com a difusão de suas músicas, o que influenciaria negativamente na venda dos 

CDs. Entre as emissoras de rádio, somente uma costuma executar músicas maranhenses com 

freqüência, e tem programas específicos para a MPM. Já entre as emissoras de TV, apenas 

iniciativas pontuais e isoladas contemplam a produção musical local. Apenas os jornais 

impressos têm um espaço maior para a divulgação de shows, lançamentos de discos e 

entrevistas com artistas maranhenses. Aliando isto ao reduzido número de lojas, os discos 

normalmente alcançam um número limitado de vendas, sugere a jornalista. 

O Maranhão conta, atualmente, com três selos: o selo Laborarte, voltado para o 

registro de canções tradicionais, de grupos folclóricos; o selo Sabiá, criado em 1999 pela 

secretaria de cultura do estado; e o selo Mara Music, criados pelos cantores e compositores 

locais Beto Pereira e Chiquinho França. As informações compõem a pesquisa do radialista 

Francisco Mesquita Lima (2005), que investigou a satisfação dos artistas maranhenses com a 

divulgação promovida pelas emissoras de rádio e televisão, e pelos jornais impressos.  

O autor cita os dois únicos programas de rádio do Maranhão que são exclusivamente 

voltados para a produção musical local. O primeiro, o programa MPM, veiculado pela Rádio 

Mirante, e o segundo, o programa Santo de Casa, veiculado pela Rádio Universidade. E 

conclui que estas iniciativas seriam incipientes, dado o volume da produção musical. 
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A Rádio Universidade entrou no ar pela primeira vez no ano de 1986, com a proposta 

de apresentar uma programação voltada para a educação e a cultura, em especial a cultura 

maranhense. A partir de 1997, a emissora começou a premiar, anualmente, os destaques da 

produção cultural do estado, com o Prêmio Universidade. Entre as categorias do Prêmio, duas 

são de especial interesse para esta pesquisa, por premiar artistas em início de carreira: artista 

revelação e talento da noite. A tabela a seguir apresenta, ano a ano, os destaques nestas duas 

categorias: 

 

Prêmio Universidade FM 

ANO TEMA CATEGORIAS REVELAÇÃO TALENTO  
DA NOITE 

1997 Sem tema definido. 5 Ivandro Coelho e 
Josy Abrantes. 

Sem dados 
precisos. 

1998 Sem tema definido. 10 Sem dados 
precisos. 

Sem dados 
precisos. 

1999 A era do rádio. 5 César Roberto, Zé 
Lopes e Lairton. 

Flávia Bittencourt, 
Jô Santos e Nando 
Cruz. 

2000 A música do Maranhão: 
presente, passado e futuro. 

37 Célia Sampaio, 
(CD Diferente). 

Teresa Canto. 

2001 A festa onde todos cantam 
a sua terra: a noite dos 
ritmos maranhenses. 

30 Cláudio Lima. Luciana Pinheiro. 

2002 O Maranhão nos cantos do 
mundo: a festa do talento 
tipo exportação. 

33 Banda Catarina 
Mina. 

Carol e Ana 
Tereza. 

2003 Um grande círculo de 
talentos. 

32 Flávia Bittencourt. All Times. 

2004 Kizomba, a festa da música 
negra. 

35 Bruno Batista. Instrumental 
Pixinguinha. 

2005 Uma homenagem ao 
carcará João do Vale. 

27 Carol e Ana 
Tereza. 
 

The Mads. 
 

2006 Homenagem ao Festival 
Viva de música 
maranhense. 

30 The Mads. 
 

Milla Camões. 
 

2007 Em noite do lua: 
homenagem à música 
nordestina. 

21 Xnoz. Milla Camões. 

 
Tabela 5: Prêmio Universidade FM. 

Fonte: arquivo da Rádio Universidade FM. 
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De acordo com Paulo Pellegrini, músico e coordenador de núcleos da Rádio 

Universidade FM, a produção musical maranhense apresenta quantidade e qualidade 

satisfatória, considerando os custos envolvidos na produção e a realidade sócio-econômica do 

estado. Para ele: 

 
Os músicos profissionais do Maranhão são muito bons tecnicamente, o Estado possui 
uma riqueza cultural e de repertório que consegue abastecer as produções locais, e a 
quantidade de produção é grande, se considerarmos os custos envolvidos e a realidade 
sócio-econômica do Estado. A Rádio Universidade recebe, em média, uns 100 CD's 
maranhenses por ano, incluindo aí demos, mp3 e músicas para divulgação. Agora, a 
produção ainda é descentralizada e individualizada, não há movimentos musicais 
consolidados que permitem, por si só, que a produção aconteça naturalmente e dentro 
de critérios mercadológicos definidos. O artista maranhense ainda produz 
basicamente por duas razões: ou para se aproveitar dos financiamentos públicos para 
cultura (especialmente no Carnaval e no São João), ou para diletantismo, fazendo 
música para o seu próprio gosto26.  

 
Pellegrini avalia a produção independente do Maranhão afirmando que esta justifica o 

nome, mas critica o assistencialismo governamental sobre a produção: 

 
De fato, são iniciativas individuais que movimentam a produção fonográfica do 
Estado. Poucos artistas vivem de sua música, muito dinheiro do bolso é colocado na 
produção de CD's. O financiamento do Governo se restringe aos períodos 
carnavalesco e junino e, mesmo assim, não é para todos. Particularmente, não 
concordo com este tipo de política, onde o governo dá dinheiro para o artista; acho 
que o papel das Secretarias de Cultura é o de prover estrutura e condições para os 
artistas se desenvolverem, o resto o mercado regula. Será que tem sentido um artista 
receber milhares de reais para fazer um projeto e o local onde ele se apresenta não 
tem um som legal, estacionamento, segurança etc.? O problema é que o 
assistencialismo é bem visto por grande parte dos artistas, assim as condições gerais 
para o desenvolvimento da cultura ficam prejudicadas27”.  

 
Tendo em vista a realidade descrita acima, de que maneira artistas independentes do 

Maranhão têm utilizado a internet a favor da divulgação de seu trabalho? Como já dito, as 

análises da próxima seção serão feitas a partir de experiências de artistas independentes do 

Maranhão nos Portais descritos no capítulo anterior. 

 

5.2 Artistas maranhenses, mp3-demo e a circulação através da internet 

 

 Nesta seção, tomando como base os modelos de circulação de música independente 

apresentados no capítulo anterior, vamos analisar casos representativos da realidade musical 

maranhense que ajudem na compreensão de como o processo de compartilhamento do mp3-

                                                 
26 Paulo Pellegrini é músico e coordenador de núcleos da Rádio Universidade FM. Entrevista concedida ao autor. 
27 Idem. 
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demo pode não apenas ajudar na divulgação de uma banda nova, mas de criar vínculos entre o 

público e o artista. 

 

5.2.1 Mount Zion 

 

 A banda de reggae cristão Mount Zion é composta por Kako D’Carvalho (guitarra 

base e voz), Kakau (bateria e voz), Wilson (guitarra), Ricardo (baixo) e Leandro (teclado). 

Tem como influência a musicalidade de Bob Marley, Steel Pulse, Peter Tosh, Christafari e 

Cidade Negra. Apesar de se tratar de uma banda gospel, “com o objetivo de divulgar a 

mensagem de paz e amor que o estilo reggae tem em si, compostas por evangélicos com 

experiências profundas e marcantes no mundo e no contexto reggae”28, os componentes 

afirmam não depender de suas igrejas para a manutenção da banda. Seguindo a categorização 

proposta por Vaz (op. cit., 1988) e De Marchi (op. cit., 2005), trata-se de uma banda 

autônoma, cuja iniciativa é isolada e não estabelece um circuito alternativo de produção. 

Entendem que ser classificados como independentes significa ter a liberdade de decidir os 

rumos que vão tomar. Concordam que a independência, em alguns momentos, tem um lado 

negativo, que são os momentos emergenciais, como por exemplo, na oportunidade em que 

participariam de um evento em São Paulo, mas deixaram de ir por não ter conseguido 

dinheiro para comprar as passagens. “Ao mesmo tempo que me dá vontade de decidir meus 

passos, tem hora que ser independente me aperta o pé29”, afirmou Kako D’Carvalho. 

 Sobre o relativo “conforto” que um contrato com uma gravadora permitiria aos 

músicos, todos os membros, a exemplo da citada experiência do Radiohead, concordam que 

ser independente é melhor, na medida em que não há prazos fechados para que um disco fique 

pronto. E ainda assim, sendo independente, a banda pode usar a gravadora para terceirizar a 

etapa de distribuição do material gravado, num contrato parcial de divulgação. Recuperamos 

aqui a relação de complementaridade, proposta por Dias (op. cit., 2000) e Herschmann (op. 

cit., 2007). É o que a banda pretende fazer após o término da gravação.  

 

Recebemos dois convites de São Paulo, em que não temos que, obrigatoriamente, 
fazer contrato. Queremos apenas a divulgação. Nesse caso, nós nos damos o direito de 
fazer as coisas do jeito que queremos. O que queremos é fazer o mínimo de contato 
com a gravadora.  

   

                                                 
28 Mais informações sobre a banda Mount Zion podem ser obtidas no endereço 
<http://palcomp3.cifraclub.terra.com.br/mountzionrgb/>. Acessado em 03 de abril de 2008. 
29 Os trechos que se seguem nesta seção compõem entrevistas concedidas pelos artistas ao autor. 
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Possuem cadastro no Portal Palco Mp3, onde disponibilizaram dezesseis músicas, das 

quais três foram editadas para ser utilizadas como toque de celular. No perfil, 

disponibilizaram ainda dois videoclipes e a agenda mensal da banda. Mantém uma 

comunidade no Orkut, com mais de duzentos membros, onde compartilham informações 

sobre a banda, sobre eventos e a formação de uma cena de reggae gospel no Maranhão.  A 

respeito da importância do internet na divulgação da banda, os integrantes declaram que a 

banda ainda não existia quando as primeiras músicas foram disponibilizadas. As músicas 

haviam sido compostas, gravadas em um estúdio caseiro, “apenas para eu não esquecer o 

ritmo que queria dar pras letras”, conforme afirmou Kako D’Carvalho, o compositor. Mas, 

incentivados por um amigo, colocaram as músicas no Portal, para que as pessoas começassem 

a ter contato com a produção. Enquanto os músicos faziam os primeiros ensaios e faziam 

testes com outros músicos pra fechar a formação do grupo, as músicas já estavam circulando 

por São Paulo. “O Palco Mp3 foi muito mais que uma alavanca”, afirma. 

 Apesar de não conhecer todos os critérios que os Portais utilizam para definir quem 

são os destaques, afirmam que o retorno que recebem por divulgarem sua música neste 

ambiente é muito grande. Os Portais e a comunidade no Orkut funcionariam como ambiente 

gratuito de divulgação das músicas e a possibilidade de estabelecer contatos. Como vimos no 

primeiro capítulo, Anderson (op. cit., 2006) afirma que com a internet, a difusão de conteúdos 

passa a acontecer por uma fração mínima do custo tradicional, já que é algo que leva em conta 

a formação de redes de relacionamento em ambientes virtuais. Os eventos para os quais as 

bandas é convidada são, geralmente, organizados por pessoas que tiveram acesso às músicas 

da banda pela internet. Estes eventos, por sua vez, abrem portas para outros eventos. 

 A banda passou todo o ano de 2008 em estúdio, preparando o primeiro disco. Os 

componentes reconhecem que a situação de uma banda que faz parte do esquema de uma 

grande gravadora é mais confortável, mas demonstram não ter pretensão de ser contratados. 

Preferem apenas assinar um contrato de divulgação com um selo. Eles têm projetos de fazer 

divulgação alternativa do CD, como pontos de venda espalhados pela cidade, contratos de 

consignação etc. “Porque gravar não é o problema, ainda mais hoje em dia. Mas divulgar é!”, 

garantem.  

 Em relação à questão do direito autoral e da pirataria, os músicos afirmam que as 

músicas são registradas, e que, portanto, são legalmente protegidas contra gravações 

desautorizadas. “Mas não temos interesse nenhum em reter as nossas músicas. Seria egoísmo 

demais. Se eu canto e toco músicas de outras pessoas, como eu posso querer que nossas 

músicas não sejam executadas? E mais: nossa música não tem fins comerciais”, afirmam. Mas 
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fica claro que quando o CD for lançado, vão retirar as versões completas da internet e colocar 

apenas trechos. E a justificativa é simples: “Se nós colocarmos todas as músicas lá, ninguém 

vai comprar o CD”. Não deixam, contudo, de reconhecer também que a cópia é inevitável, e 

que isso não necessariamente se torna um problema, na medida em que a música está sendo 

divulgada. 

 

5.2.2 The Mads 

 

 A banda de pop/rock The Mads
30 nasceu no ano de 2004, e atualmente é formada por 

Pandha (voz), Marco Moraes (guitarra), Octavio Ferro (bateria) e Denis Ribeiro (baixo). 

Afirmam que são influenciados por bandas como Beatles, Elvis Presley, Pearl Jam e U2. Os 

membros se conheceram na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual 

do Maranhão. Já conquistaram ao longo da carreira, três Prêmios Universidade FM, entre eles 

o de Talento da Noite, em 2005, e o de Revelação, no ano seguinte. Em outubro de 2006, 

lançou seu primeiro álbum, de título "The Mads", com oito faixas. Já participou da abertura de 

shows como Cpm 22 e Nando Reis. Além de possuir uma página no Portal Palco Mp3, tem 

cadastro também em Portais como MySpace e TramaVirtual, e uma comunidade no Orkut que 

reúne mais de mil fãs. Planejava o lançamento do segundo CD para o mês de outubro de 

2008. 

Sobre o uso que os artistas independentes podem fazer da internet como ambiente de 

divulgação, sugerem que se trata da forma mais leal e imparcial para uma banda divulgar seu 

trabalho. “Não podemos generalizar, mas a maioria das rádios faz suas programações 

influenciadas por outros meios e não leva em consideração a qualidade do trabalho. Isso 

acontece no Brasil todo”. Os Portais, então, são considerados uma forma barata de expor as 

músicas para pessoas de todo o país, divulgação que acontece a despeito das programações 

das emissoras de rádio. Sobre este aspecto, vimos no capítulo anterior a observação de Gerd e 

Kusek (op. cit., 2005), de que passou o tempo em que o rádio era o veículo mais importante 

para se descobrir novas músicas. Para os autores, as pessoas estariam desenvolvendo o hábito 

de recorrer à internet e aos telefones celulares, para ter acesso à música. 

 Os componentes da banda garantem que os Portais ajudam na divulgação das músicas. 

Maior do que a recompensa financeira que pode trazer, trás reconhecimento ao trabalho do 

grupo.  

                                                 
30 Mais informações sobre a banda The Mads podem ser obtidas no endereço 
http://palcomp3.cifraclub.terra.com.br/themads/>. Acessado em 04 de abril de 2008. 
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Acho que a música Ainda Bem Você foi a grande beneficiada. É uma música que 
muita gente conhece. Pode nem saber que banda é essa, talvez nem saiba que é daqui 
de São Luís, mas conhece pelo menos o refrão. Isso é gratificante, melhor do que 
qualquer recompensa financeira. 

 

Uma das maneiras pelas quais a banda consegue ser destaque nos Portais é fazendo 

propaganda durante as apresentações ao vivo. Mas dizem não compreender totalmente o 

funcionamento e os critérios utilizados para determinar quem será destaque, seja como banda, 

seja como música mais acessada.  

 A banda afirma que não tem planos de ser contratada por uma grande gravadora. Mas 

julga que se o artista quer seguir uma carreira nacional, se torna essencial estar em uma 

gravadora. “A idéia da banda é seguir lançando coisas independentes, mas nada impede de 

aceitar um convite. Na verdade, isso seria uma alavanca para tentar mostrar nosso trabalho 

fora do estado”. 

 A respeito do lançamento do primeiro CD, a banda o produziu e lançou no ano de 

2006. Como bons independentes que são, afirmam: “Tudo foi feito pelos nossos esforços, 

mandamos prensar em Fortaleza, 1000 cópias, e serviu com forma de divulgação. Foi bem 

aceito na cidade, com bom número de exemplares vendidos”.  

Sobre este aspecto, Santini (op. cit., 2006) afirma que esta difusão de forma autônoma 

se sustenta na proliferação de estúdios digitais de gravação e masterização e até mesmo pela 

possibilidade de a banda gravar em casa, no computador. Esta “popularização” da gravação 

doméstica, aliada às ferramentas que a internet oferece para a publicação de conteúdos, estaria 

proporcionando este novo momento para a produção independente. Trata-se de uma 

experiência comum a todos os casos apresentados nesta seção. 

Como venda de discos remete à pirataria e à problemática do direito de cópia, os 

componentes da The Mads disparam:  

 

É como uma doença sem cura, não tem mais jeito, temos que conviver com ela. É 
legal pra quem quer divulgar seu trabalho, péssimo pra quem quer vender. Direitos 
autorais, como o próprio nome já diz, é uma forma de ser recompensado por sua 
obra, e quem vive nesse ramo da música sabe que cada vez mais tem que lutar pelos 
seus direitos, que não vêm sendo respeitados. 
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5.2.3 Kazamata 

 

A Banda Kazamata
31 é uma das bandas de reggae autoral mais conhecidas de São 

Luís. Com cerca de cinco anos de carreira, é composta por Guilherme Gusmão (Voz e 

Violão), Hilton Quintanilha (Voz e Percussão), Paulo Apingorah (Guitarra), Márcio Praseres 

(Guitarra), Richardson “Pato” (Bateria), Albert Paiva (Teclado) e Jr. Muniz (Contrabaixo). 

Entre as principais influências da banda, de acordo com o perfil cadastrado no Portal Palco 

Mp3, estão bandas como Planta e Raiz, Natiruts, Manu Bantu, The Gladiators, Cidade Negra 

e Tribo de Jah, além de Gilberto Gil e Bob Marley. Usando recursos próprios, gravou um CD 

com onze faixas, que reúne as músicas mais conhecidas do público, entre as quais se destaca a 

música Sereno Bem. Esta música ganhou destaque em programas de rádio locais, tais como a 

Rádio Universidade e a Rádio Mirante. 

Os componentes da banda acreditam que a internet proporciona praticidade e 

velocidade no que diz respeito à troca de conteúdos. Isto teria permitido que as músicas 

circulassem em várias direções, sem barreiras, podendo ser conhecidas a partir de qualquer 

lugar. Sobre a circulação das músicas da banda no Portal, afirmam que existe uma espécie de 

vínculo entre os participantes, na medida em que o usuário pode ter, em seu próprio playlist, 

as músicas de suas bandas preferidas.  

 

[...] dessa forma, todos que estiverem interligados na rede e que tiverem interesses em 
comum acabam conhecendo os artistas que um determinado internauta ouve. E dessa 
forma a rede de ouvintes tende a crescer de forma infinita. 

 

Sobre estas questões, Anderson (op. cit., 2006) observa mudanças no que diz respeito 

à produção e circulação de conteúdos, baseadas na digitalização e livre difusão de dados. Para 

ele, a internet seria responsável por um tipo de marketing que é viral, fundado sobre o 

compartilhamento inclusive de preferências.  

Além de estarem cadastrados no Palco Mp3, possuem perfis em vários outros Portais, 

como os já apresentados TramaVirtual e MySpace, e os não tão conhecidos pelos artistas 

independentes Podfestival, Baixahits e WaveMusic, além de duas comunidades no Orkut. Os 

componentes da Kazamata garantem que os Portais não trazem nenhum retorno financeiro 

direto, mas o retorno vem em forma de reconhecimento e na possibilidade de que novas 

oportunidades sejam abertas para a banda através da divulgação pela internet.  

                                                 
31 Mais informações sobre a banda Kazamata podem ser obtidas no endereço 
http://palcomp3.cifraclub.terra.com.br/kazamata/>. Acessado em 16 de maio de 2008. 
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No primeiro capítulo, vimos que a disponibilização de conteúdos on-line, de acordo 

com Kollock (op. cit., 1999), pode envolver pelo menos cinco tipos de motivações. Para o 

autor, uma das razões pelas quais as pessoas oferecem conteúdos gratuitamente através da 

internet é justamente visando obter algum tipo de prestígio ou reconhecimento dentro da 

comunidade. Em relação aos casos explorados nesta seção, uma outra motivação provável é a 

necessidade, que neste caso está mais ligada ao próprio artista, necessidade de divulgação e 

aceitação.  

Os componentes da banda Kazamata afirmam compreender bem o funcionamento e os 

critérios utilizados pelos Portais no que diz respeito aos destaques. “Quanto mais acessos 

diretos, downloads e  streamings tiver, a banda ganha uma condição de destaque obedecendo 

a hierarquia dos artistas mais acessados no portal”, explicam. 

Todos os componentes participaram do processo de produção do CD lançado de forma 

independente pela banda. Afirmam que ser contratada por uma grande gravadora é o que toda 

banda almeja, mas que isto não significa tudo. “Ser um artista independente hoje não é tão 

difícil como há 20 anos. O que gostaríamos mesmo é de parceiros, patrocinadores”, dizem. 

Sobre a questão dos direitos autorais, os componentes da banda expressam a opinião 

de que estes são imprescindíveis para o artista, e que recebem o repasse anualmente, pelas 

músicas executadas nas emissoras de rádio e pelas execuções em shows. No Brasil, o 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é a entidade que tem a função de 

arrecadar os direitos autorais junto àqueles que utilizam as músicas, e distribuí-los para os 

artistas. O Escritório trata especificamente do direito autoral sobre a execução pública das 

músicas fora do ambiente familiar, já que apenas aos autores é dado o direito de autorizar, 

fruir e dispor de suas obras. De acordo com o ECAD, os promotores de eventos e shows, as 

emissoras de rádio e de televisão, as boates e os clubes, os restaurantes, bares e shoppings, as 

academias de ginástica, os circos, as pessoas físicas e jurídicas que disponibilizam músicas 

pela Internet entre outros devem pagar direitos autorais no caso de execução pública. A 

distribuição dos valores arrecadados, de acordo com informações da entidade, funciona assim: 

18% são destinados ao próprio ECAD, para sua administração; o restante seria repassado para 

as associações que retém 7% do valor e repassam 75% para os artistas e compositores 

filiados. 

Mas em relação à pirataria, os componentes da banda afirmam que nem tudo tem 

apenas um lado ruim, na medida em que esta também funcionaria como uma forma alternativa 

de divulgação, num processo que chamam de “massificação” da obra.  
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[...] através de reconhecimento alternativo,  o artista fica mais propício a execução de 
shows. Com o avanço da tecnologia, é impossível impedir a pirataria. Antes mesmo 
que se espere, a obra já esta pirateada. Porque por mais que o público tenha o trabalho 
arquivado em seu PC, gravado em seu mp3 player, iPod, ou qualquer dispositivo de 
armazenamento, ele sempre vai querer assistir a um bom show, isso sim é 
insubstituível. Você deixaria de assistir a um show do Pink Floyd ou Iron Maiden, só 
porque tem todas as musicas em casa? 

 

5.2.4 Carol e Ana Tereza 

 

As irmãs Carol e Ana Tereza32 iniciaram carreira na música maranhense no ano de 

1999, em um grupo de pagode chamado Tô Que Tô No Samba. Em 2002, começaram a cantar 

como dupla de MPB, influenciadas, de acordo com informações fornecidas pela dupla em seu 

perfil no Portal Palco Mp3, por grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, 

Elis Regina e Gal Costa. No final daquele ano, receberam o Prêmio Universidade FM 

categoria Talento da Noite. Em 2005, ano que lançaram o primeiro disco, levaram o Prêmio 

pela segunda vez, na categoria Revelação. 

De acordo com a dupla, que atualmente se dedica à MPB, a divulgação das músicas 

pela internet acontece por iniciativa de uma amiga e fã, que além de ter criado o perfil no 

Palco Mp3, alimenta outros sites, com informações, músicas e vídeos. Só depois que esta 

amiga começou a disponibilizar as músicas foi que Carol e Ana Tereza passaram a considerar 

a importância da internet na sua carreira. “Temos certeza de que a internet é um grande meio 

de divulgação para os artistas independentes. O artista tem que se doar à rede, criar laços e ter 

tempo para estar em frente ao computador. Pessoas do mundo inteiro podem ouvir a nossa 

música. Isso é algo maravilhoso”, afirmam. Além do perfil cadastrado no Portal, a dupla tem 

ainda um perfil no Orkut, com mais de 600 amigos adicionados. 

Apesar da dificuldade que afirmam sentir no que diz respeito à divulgação de suas 

músicas através de emissoras de rádio, Carol e Ana Tereza entendem que a internet ajuda 

neste trabalho. Garantem que muita gente comenta que ouve suas músicas através dos Portais.  

Sobre isto, pontuam: “Quando fazemos um trabalho sentimos necessidade de sermos ouvidas, 

não fazemos música pra ficar somente dentro da nossa casa. O site trouxe uma expansão que 

não tínhamos antes”. 

A dupla reconhece não compreender, por exemplo, como o Palco Mp3 funciona, já 

que o perfil foi construído por uma fã. Carol e Ana Tereza afirmam ter passado um ano sem 

ter acesso à internet em casa. A necessidade de melhorar a divulgação das músicas levou as 

                                                 
32 Mais informações sobre a dupla Carol e Ana Tereza podem ser obtidas no endereço 
http://palcomp3.cifraclub.terra.com.br/faclubecaroleanatereza/>. Acessado em 24 de julho de 2008. 
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irmãs a buscarem maior controle sobre a circulação através da Rede. Cadastradas no Palco 

Mp3 desde janeiro de 2008, Carol e Ana Tereza disseram que o retorno financeiro ainda não 

veio, mas que ter sua música ouvida e elogiada já é de grande ajuda. “A felicidade que 

sentimos ao ler recados de pessoas que nem conhecemos, e que elogiam o nosso trabalho é 

algo ímpar. Esse retorno a gente tem, que é o reconhecimento do nosso público”. 

As irmãs, que completarão 10 anos de carreira em 2009, gravaram o primeiro CD em 

2005. Em 2006, gravaram um DVD, que até 2008 não fora lançado por conta de problemas 

durante a produção. Parte destes problemas são compreendidos se retomarmos o pensamento 

de Dias (op. cit., 2000), quando fala das adversidades pelas quais passam os artistas 

autônomos no que diz respeito às etapas da cadeia produtiva da música. De acordo com a 

autora, a solução muitas vezes é ousar pouco e reiterar o modelo de sucesso praticado pelas 

grandes gravadoras. 

Por serem compositoras, o repertório que apresentam em shows é escolhido pela 

dupla. Afirmam não saber se compor o cast de uma grande gravadora é algo vantajoso, dado 

às regras e limites impostos.  

 

Às vezes, as gravadoras criam uma identidade para o artista que não é a dele. Nós 
temos o nosso estilo musical, e não mudaríamos para agradar gravadora nenhuma. Se 
a gravadora se dispusesse a nos ajudar e não nos colocar imposições demais, achamos 
que até poderia ser interessante. 

 

Sobre a questão dos direitos autorais, afirmam que estes garantem o reconhecimento, 

respeito e divulgação do trabalho dos compositores. Acham importante citar, nos shows, os 

nomes dos compositores das músicas. Já em relação à pirataria, concluem que não há mais 

domínio. Pontuam:  

 

Tudo tem um lado bom e um lado ruim. A pirataria é péssima para as gravadoras, pois 
elas ganham com a venda dos CDs. O artista independente não sofre com a pirataria, 
já que ganha com os shows. Tem artistas que dizem assim: “Quando meu CD estiver 
pirateado é porque estou fazendo sucesso!”. 

 
 
5.3 Um novo momento para a música independente do Maranhão 

 

No segundo capítulo, propomos dois modelos de circulação de música independente 

através da internet, considerando os níveis de dependência, os modos de circulação e os 

modos de consumo. Privilegiamos para esta análise, neste sentido, o nível de total autonomia 

por parte do artista. Esta escolha nos levou a dispensar, a título de delimitação, artistas que 
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mantenham algum tipo de associação, relação comercial com gravadora, ou que tenham 

recebido qualquer tipo de financiamento ou patrocínio. No que diz respeito à circulação, 

reiteramos que esta pode ser: unilateral, privilegiando lojas de disco e a difusão através da 

mídia tradicional; interativa, privilegiando a difusão através da internet, pontos de venda 

alternativos e de vendas em shows; ou ainda mista, ou seja, que contempla a co-existência dos 

modos anteriores. Por último, relacionado ao consumo, temos ainda três modos, sendo: o 

primeiro exclusivamente voltado para o amplo consumo; o segundo, exclusivamente voltado 

para consumo segmentado; e o terceiro, cuja estratégia contempla elementos dos dois modos 

apresentados.  

Os quatro casos analisados neste capítulo refletem os dois modelos que resultaram 

desta delimitação. Ou trata-se de artistas autônomos cuja circulação nem é exclusivamente 

unilateral nem exclusivamente interativa, mas cujo consumo é exclusivamente segmentado; 

ou então, trata-se de artistas autônomos cuja circulação nem é exclusivamente unilateral nem 

exclusivamente interativa, e cujo consumo passa por estratégias que reúnem elementos do 

amplo consumo, bem como do consumo segmentado. O que reiteramos aqui é que estas 

posições são temporárias, e estão diretamente ligadas às constantes mudanças pelas quais 

passam o mercado fonográfico e as relações entre os artistas e o público. 

 O primeiro caso, a banda Mount Zion, encara com otimismo a idéia de ser 

independente, pela liberdade de poder decidir seus próprios passos, a seu próprio tempo. É 

uma banda que decidiu, pelo menos inicialmente, apenas terceirizar sua relação com as 

gravadoras, no que diz respeito à venda do CD que será lançado. Compreendem, como vimos, 

que a internet pode alavancar a carreira de uma banda independente, na medida em que 

funciona como ambiente gratuito de divulgação das músicas e pela possibilidade de 

estabelecer contatos com fãs e outros músicos. Aliada à proposta de circulação através da 

internet, têm projetos de fazer divulgação alternativa do CD, utilizando pontos de venda e 

contratos de consignação. 

 Já o segundo caso, a banda The Mads, alcançou certo prestígio em São Luís. 

Venceram três Prêmios Universidade FM, e planejam o lançamento do segundo CD. 

Entendem que a internet é um espaço mais imparcial de divulgação, na medida em que possui 

critérios de aceitação diferentes das emissoras de rádio tradicionais. Reiteram que o 

reconhecimento pode ser tão importante quanto retorno financeiro. Não descartam a 

possibilidade de serem contratados por uma grande gravadora, o que permitiria à banda lançar 

sua produção fora do Maranhão. 
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A Banda Kazamata, o terceiro caso analisado, tem apenas um CD gravado com 

recursos próprios. Uma das músicas ganhou destaque em programas de rádio locais. Afirmam, 

como vimos, que o contrato com uma grande gravadora pode até ser o que toda banda almeja, 

mas que isto não significa tudo. A internet proporcionaria, de acordo com a visão da banda, 

praticidade e velocidade no que diz respeito à divulgação do seu trabalho. Semelhante ao caso 

anterior, os componentes entendem que o retorno pela divulgação através da internet vem, 

principalmente, em forma de reconhecimento. Além disso, existe a possibilidade de que novas 

oportunidades para shows e festivais sejam abertas para a banda.  

O último caso, a dupla Carol e Ana Tereza, também foi vencedora de dois Prêmios 

Universidade FM. Considera a internet um grande meio de divulgação para os artistas 

independentes, mas que depende do artista se doar à rede, e investir em criar laços. Mesmo 

não sendo uma dupla iniciante, admite que a internet gerou uma expansão na divulgação do 

trabalho que é inédita. As irmãs concordam com os posicionamentos anteriores de que se o 

retorno financeiro ainda não veio, este pode ser compensado pelo reconhecimento. Sobre o 

relacionamento com as gravadoras, fazem a ressalva de que este pode implicar um 

mascaramento da proposta inicial, pela necessidade de se adequar ao modelo das majors. 

Estes elementos nos permitem pensar sobre como a internet tem reestruturado a 

circulação da música independente produzida no Maranhão. Podemos dizer que existem dois 

momentos distintos, sendo o primeiro restrito às poucas lojas de discos de São Luís e à tímida 

divulgação pelas emissoras de rádio e TV, e um segundo momento, que contempla a 

exploração das ferramentas de interação via internet. Que fique claro que o uso destas 

ferramentas não se restringe à internet, mas se estende para além deste, firmado sobre redes de 

relacionamento reais entre os apreciadores da música do Maranhão.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é um trabalho sobre como a CMC tem reestruturado a circulação de dados, em 

especial a música independente produzida no Maranhão, em ambientes virtuais. Usando como 

aporte teórico a Teoria da Cauda Longa, propomos uma análise sobre como as interações 

sociais que ocorrem através da internet têm possibilitado novas perspectivas, não apenas de 

mercado, mas estruturais no que se refere à comunicação contemporânea. Isto tem se dado à 

proporção que o acesso generalizado e cada vez mais popular à internet tem trazido à tona 

produções culturais que tradicionalmente ficariam de fora da grande mídia.  Através das 

comunidades virtuais e dos agregadores de conteúdo, temos presenciado o surgimento de uma 

nova economia de distribuição, que não se limita ao espaço físico das prateleiras ou ao tempo 

cronometrado das emissoras de rádio e televisão. Como sugere Anderson, estamos 

presenciando o fim da supremacia dos hits, dos campeões de bilheteria, das paradas de 

sucesso. Estes não estão sendo substituídos pelos produtos de nicho, segmentados, mas estas 

duas qualidades de produção cultural têm coexistido. Ao lado dos programas de rádio hit-

parade, somos alcançados pelos “fenômenos da internet”, os campeões de acesso do YouTube 

e as bandas mais acessadas do TramaVirtual e do Palco mp3.  

Na introdução deste trabalho, sugerimos que uma música, após ser gravada em casa, 

ou em um pequeno estúdio, pode ser convertida em um arquivo no formato mp3 e circular 

livremente através da internet. Dissemos que através das páginas pessoais das bandas e 

artistas independentes, Portais, comunidades virtuais, por e-mail ou emissoras de rádio on-

line, estas músicas circulam, passando de usuário a usuário. Além disto, podem ser 

transportadas de um lugar a outro em CDs, pen drives, mp3 players e telefones celulares. O 

fundamental para a compreensão do sucesso de uma música neste novo contexto requer 

considerarmos que, neste circuito, o arquivo é transmitido de uma pessoa a outra levando 

consigo as opiniões daqueles que tiveram a oportunidade e o interesse de ouvi-la. A música, 

neste sentido segue adiante com a aprovação ou reprovação daquele que a ouviu antes de 

repassá-la.  

Em último caso, na verdade o caso extremo de total sucesso da empreitada, o mp3-

demo pode chegar às mãos de um produtor de um evento ou de uma gravadora. É o que 

ocorreu na edição de 2008 do Festival Abril Pro Rock, o mesmo que ajudou a revelar o Los 

Hermanos. Duas bandas foram escolhidas pelo público freqüentador do Portal Link Musical 

para participar do evento, após uma fase de pré-seleção do produtor. As músicas foram 

disponibilizadas pelas bandas inscritas, e ficaram à disposição para ser ouvidas e comentadas. 
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O produtor do Festival, Paulo André, afirmou em entrevista que o Portal representa um 

complemento ao seu trabalho de descobrir bandas novas: “Eu vejo isso como uma 

continuação do trabalho que eu faço de promoção das bandas não só no Brasil quanto no 

exterior. Possibilita até aumentar a quantidade de artistas que se pode trabalhar”33. 

 Ou então, pode resultar em uma oportunidade como a da banda MichaelBoyzBand, 

(MBB) classificada em um festival nacional de música independente após ter enviado um 

mp3-demo para os organizadores do evento. A banda é um outro importante caso 

representativo para a compreensão do fenômeno da circulação através da internet. Não está 

entre os casos apresentados no capítulo anterior por ter recebido patrocínio para a prensagem 

dos discos.  

Os componentes consideram a participação no festival uma experiência ímpar. 

Afirmaram em entrevista concedida durante a finalização deste trabalho: “Produzir uma 

música no quarto e, de repente, cantar essa música em um programa em rede nacional de 

televisão, parece surreal. [...] Em um passe de mágica estávamos na frente de artistas 

consagrados de nossa música, como Tony Garrido e George Israel”. Michael Mesquita, 

idealizador do projeto, diz, orgulhoso, que forma com os amigos a primeira banda de pop/rock 

do Maranhão a aparecer em programa de televisão em Rede Nacional. “Pode parecer 

arrogante falar isso o tempo todo, mas é um fato e, se alguém faz questão de não reconhecer 

isso, nós fazemos questão de lembrar”. 

 Para os componentes da banda, a condição de independente representa, ao mesmo 

tempo, dificuldade e desafio. De um lado, restrições na hora de gravar, masterizar ou prensar. 

De outro, desafios para “acontecer” como banda, usando apenas força de vontade e 

inteligência para transformar uma idéia em algo concreto. De acordo com Michael, a banda é 

uma idéia que virou música: “Produzi toda a idéia em meu quarto, com o auxílio de 

programas de edição de áudio e vídeo, instrumentos meus e emprestados; fiz também a arte 

do CD e do encarte”.  

 O grupo confessa ter pensado em uma forma “estranha” de divulgação. Aliada à 

divulgação em emissoras de rádio, e à disponibilização para download através da internet, a 

banda pretende realizar promoções nas páginas da banda, ou através de newsletter. Então 

disparam:  

 

                                                 
33 Entrevista concedida ao Portal Link Musical. Entrevista disponível no endereço: 
http://www.linkmusical.com.br/notícias/notícia_02.php. 
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Escolheremos pessoas que vão receber o CD em casa, sem pagar nada. Quer dizer, 
você pode estar em casa e abrir seu e-mail e lá vai estar escrito: “Oi, tudo bem? 
Responda esse e-mail com seu nome e endereço e receba nosso CD em sua casa, 
inteiramente grátis. É um trabalho de divulgação e distribuição meio louco, mas eu 
sou assim mesmo”. 

  

Release da MichaelBoyzBand 

 

Figura 6: Release da MichaelBoyzBand. 
Fonte: recebido por e-mail. 

 

Quando questionados sobre de que forma os artista independentes podem usufruir da 

internet como ambiente de divulgação, Michael Mesquita é taxativo: “Acho que é uma 

questão, principalmente, de inteligência”. Para ele, a internet permite, por exemplo, que 

artistas do Maranhão se inscrevam em festivais no Rio Grande do Sul com apenas alguns 

cliks. “Através da internet, conhecemos pessoas como o produtor Alécio Costa, que já 

trabalhou com artistas como Déborah Blando, e que fez a finalização do CD da MBB. Temos 

cinco páginas nas quais divulgamos nossas músicas e clipes. Conhecemos bandas e estilos de 

outros locais e interagimos com eles”. 

A banda reconhece que a divulgação através da internet não traz, a princípio, nenhum 

retorno financeiro. Dizem, a propósito, que sua música não está à venda.  
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Ainda não temos produtos que venham a agregar valor financeiro à marca MBB. Os 
objetivos da banda estão sendo alcançados gradativamente. Nosso retorno é o 
reconhecimento de um trabalho inteligente, independente e criativo. A nossa 
classificação para o Gasound até agora foi o maior de todos, o mais representativo, 
pois nos trouxe visibilidade e crédito. O prazer em fazer, sem a responsabilidade 
dos shows, é o maior retorno que podemos ter. 

 

A banda faz planos de ser contratada por uma grande gravadora. A razão estaria em 

uma entrevista concedida pelo produtor Rick Bonadio. Na entrevista, Bonadio teria dito que, 

para ele, o que importa é a idéia. Esta estaria acima da eficiência técnica ou de um trabalho 

bem gravado. “Ele escuta a idéia, a sonoridade, ele quer o original. E eu tenho a consciência 

da originalidade de nosso trabalho. Quando o CD chegar, vou mandar uma cópia para a 

gravadora dele. Tenho certeza de que ele vai ouvir”. Sobre este CD, afirmam que está pronto 

para ser prensado. “Só nos falta fazer o depósito inicial. Mas vamos conseguir, a gente sempre 

consegue dar um jeito. O trabalho virá com sete faixas e mais uma surpresa inédita na música 

maranhense”  

Ao contrário do que acontece com os grandes artistas e gravadoras, a pirataria não 

prejudica os artistas independentes, afirmam os componentes da banda.  

 
No nosso caso, a exemplo de muitos artistas que hoje estão brilhando, a pirataria 
ajudou e muito. Ora, se colocamos nossas músicas de graça na internet é porque 
queremos que as pessoas reproduzam isso, certo? 

 

Toda a sociabilidade on-line, vista principalmente em comunidades virtuais, tem sido 

responsável pelo compartilhamento e, conseqüentemente, pela circulação de produtos 

culturais cujo controle passa ao largo da grande indústria do entretenimento. A evidente 

refuncionalização das novas tecnologias, reiteramos, possibilitaram uma reconfiguração nos 

processos de criação, circulação e consumo de bens simbólicos. Tornaram a produção mais 

flexível, mais diversificada. Possibilitaram um ambiente de circulação onde a competição pela 

audiência assumiu novos parâmetros. E o amplo consumo tornou-se fruto da multiplicidade 

de oferta, da descentralização da produção. Podemos consumir música de forma interativa, 

simultânea. Obviamente, isto trouxe alguns problemas para as grandes gravadoras, para os 

estúdios de Hollywood, enfim, para os executivos da grande indústria. Como lidar com o 

compartilhamento não autorizado de músicas em sites, comunidades do Orkut como a Contra 

burguês, baixe mp3 ou a Discografias? Como controlar o uso de programas como Emule, 
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Kazaa, e sites como o RapidShare, MegaUpload e Brejereba
34, de modo a resguardar o 

conteúdo protegido pelas leis de direito autoral? Até o momento, nenhuma resposta 

satisfatória foi encontrada para estas questões. 

Enquanto isto, a circulação de conteúdos continua, e não se restringe à ambientes 

virtuais. O compartilhamento de produtos culturais, sejam eles protegidos ou não, se dá em 

espaços cuja estrutura se torna a cada dia mais veloz e estável. Mas não se restringe à internet. 

Se o ciberespaço não é desprendido de lugar, conforme disse Castells, a comunicação 

individualizada, personalizada e bidirecional tem seu reflexo também em redes de 

relacionamento off-line. Estaria borrado o limite entre o mundo real e o mundo virtual? 

Experiências têm mostrado que ajuntamentos urbanos ligados à música, como festivais, 

organizados pela internet, são frutos de propostas de blogs e comunidades virtuais, mas 

sinalizam a força das redes de relacionamento reais. A dinâmica de laços sociais em 

ambientes virtuais é de fácil manutenção. Já que se constitui de modo intencional, 

fundamentada a partir de interesses comuns, pessoas podem criar fortes laços sociais na 

internet, e expandir esses laços para fora dela. 

Com base na descrição dos portais, realizada no terceiro capítulo, reiteramos a 

argumentação proposta por Lemos (op. cit., 2003). Percebemos, neste sentido, as implicações 

da reconfiguração de práticas e modalidades midiáticas, a emergência de novos produtores de 

conteúdo e a troca independente e autônoma de conteúdos entre os usuários das redes sobre a 

cadeia produtiva da música independente. Isto porque, entendemos, o novo ambiente 

comunicacional protagonizado pela internet de fato privilegia a participação, em detrimento 

do foco exclusivo no consumo. Esta participação se consolida nas escolhas dos usuários, que 

deixou de atentar exclusivamente para o acesso ao que é produzido pela grande indústria do 

entretenimento. Neste novo contexto, é impossível não considerar as iniciativas pessoais de 

criação, e os circuitos alternativos de circulação e consumo de bens simbólicos.  

 Esta escolha não acontece de forma indiscriminada. Ao contrário, reproduz o que 

julgamos ser o principal critério de escolha de conteúdos: a identificação. O 

compartilhamento de interesses tanto favorece quanto incentiva a capacidade de partilha. 

Além disso: já dissemos que nos quatro ambientes descritos no terceiro capítulo, podemos 

perceber, além do compartilhamento gratuito de músicas, a possibilidade de interação real 

entre os participantes.  

                                                 
34 Brejereba é um portal que disponibiliza gratuitamente seriados de televisão. A maior parte do conteúdo 
compartilhado é protegido por leis de direito autoral. 
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O argumento que pretendemos sustentar aqui é que a internet tornou-se um ambiente 

propício para a circulação de conteúdos, abrindo inúmeras possibilidades para artistas 

independentes. É importante enfatizar a palavra “possibilidades” porque, muitas vezes, uma 

visão tão positiva e otimista pode ser vista como deslumbramento. Não interessa aqui sugerir 

que a internet resolveu todos os problemas da produção de conteúdos, tornando-os mais 

próximos do gosto e necessidades das pessoas. Ou que estão resolvidas as tensões ligadas às 

identidades, às culturas que se encontram através do ciberespaço. Ou que todos podem e 

devem produzir conteúdo, e que qualquer coisa produzida será rapidamente consumida por 

todos, e que, portanto, a internet resolve todos os problemas ligados à distribuição de produtos 

culturais alternativos.  Estamos explorando potencialidades. Analisando perspectivas que 

apontam para a perda da força de certos controles e monopólios.  

Uma destas perspectivas diz respeito à economia da colaboração on-line, uma das 

respostas para colaboração em ambientes virtuais. É pertinente pensar o porquê de as pessoas 

mostrarem-se dispostas a compartilhar as informações e conteúdos de que dispõem. Seja 

utilizando ferramentas síncronas ou assíncronas, muita gente tem se dado ao trabalho de 

reunir músicas, vídeos, fotos, textos, enfim, conteúdos dos mais diversos formatos, catalogar 

este conteúdo e disponibilizá-lo. E ainda: agregá-lo em lugares-chave para facilitar a busca de 

outras pessoas que estejam interessadas no que está disponível. 

 A economia da cooperação não está livre das motivações. Seja buscando reputação, 

reconhecimento, ou mesmo um senso de prestação de serviço, pessoas têm trocado um novo 

tipo de moeda através da internet, e isto se entende para fora dela. Ora, se através das redes 

que se estabelecem e se sedimentam através do ciberespaço um determinado artista consegue 

fazer com que sua obra se torne conhecida, e no caso de um músico, consegue reunir público 

suficiente para encher uma casa de shows, por que se prender a um método tradicional de 

vender discos? O que parece mais provável é que este artista deseje disponibilizar suas 

músicas gratuitamente, ou mesmo vendendo por uma quantia simbólica, desde que consiga 

reunir um público considerável e agregar valor à sua produção.  

Algumas experiências de produção e circulação de música independente pela internet 

estão se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. Na Bahia, por exemplo, o portal 

Eletrocooperativa tem trabalhado com a divulgação dos trabalhos produzidos pelas 

comunidades carentes.  De acordo com os idealizadores do portal, os pilares do projeto são: a 

generosidade intelectual, possibilitada pelas licenças alternativas desenvolvidas pelo Creative 

Commons, e a interatividade. Já no Rio de Janeiro, a página da gravadora Fronha Records 

propõe-se a atuar na distribuição das músicas no formato mp3, tantos de artistas do seu cast, 
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como de outros músicos que colaboram com o site. E em Nova York, vinte e dois blogs que 

trabalham na divulgação (informações sobre os artistas, agenda e músicas em mp3) de artistas 

independentes, realizaram em 2007 o primeiro festival de bandas novas, chamado After the 

jump fest
35. Além, é claro, dos casos já casos amplamente divulgados pela imprensa 

especializada, como o projeto Trama Virtual.  

Após delimitarmos o conceito de independência de modo a isolar a produção 

autônoma, ou independente propriamente dita, cujas responsabilidades, custos e riscos são 

totalmente assumidos pelo artista, buscamos pensar a relação entre a produção autônoma de 

artistas independentes em ambientes virtuais e a reconfiguração da indústria fonográfica. 

Vimos como as novas tecnologias de comunicação e de produção musical têm 

possibilitado a reconfiguração da cadeia produtiva da música. As grandes gravadoras têm sido 

forçadas a pensar maneiras criativas e, acima de tudo, baratas, para competir com a circulação 

gratuita de músicas pela internet. E se os usuários de programas de compartilhamento de 

música têm utilizado essas ferramentas para experimentação, artistas independentes podem 

fazer disso uma arma, um aliado na etapa de circulação da sua produção. 

O que é importante sustentar aqui é que este fenômeno não se resolve nem apenas com 

as possibilidades da microinformática, nem com a popularização da internet e do formato 

mp3. A impressão que se tem é a de que as redes de compartilhamento, as comunidades 

virtuais, os agregadores de conteúdo só dão resultado se corretamente conectadas à realidade 

local dos artistas. Isto porque, enquanto não se encontram maneiras adequadas que permitam 

que o artista possa, de fato, gerar renda com a circulação de música em ambientes virtuais, a 

opção tem sido recorrer aos métodos tradicionais, como venda de CDs, shows e festivais e 

participação em programas de rádio e televisão. E neste caso, é preciso que o artista consiga 

congregar um público, formado tanto por pessoas que têm acesso constante à internet, como 

por pessoas que, seja qual for o motivo, ainda não lidam com ambientes virtuais. 

Estes cinco casos apresentados no capítulo anterior ilustram uma realidade cada vez 

mais presente na carreira de bandas e artistas independentes. Trata-se de novas possibilidades 

de divulgação, de um canal direto de relacionamento entre os artistas e seus públicos. Vimos 

que na condição de independentes, os artistas precisam aproveitar bem todas as oportunidades 

que lhes permitam demonstrar sua viabilidade comercial e sua adequação ao gosto do público. 

Menos importante é se mostrarem adequados às lógicas do mercado, sugerimos. 

                                                 
35 Mais informações sobre o festival podem ser obtidas no endereço eletrônico 
<http://www.afterthejumpfest.com>. 



 

 

105 

É necessário observar os principais pontos que são comuns nas experiências 

apresentadas. Ora, o disco não é mais, como disse Jambeiro (op. cit., 1975), o ponto inicial do 

processo de comunicação do compositor com o público, na medida em que uma música pode 

circular através da internet sem nunca ter sido gravada num CD. E um compositor, para ter 

sua música conhecida, não precisa mais ter que, necessariamente, passar por uma gravadora. 

O primeiro ponto que consideramos relaciona-se a certo consenso, entre os artistas, sobre a 

relação conflituosa entre os artistas e as gravadoras. Para os entrevistados, manter-se 

independente significa ter o total controle sobre a produção, desde a escolha do repertório até 

o prazo para que o disco fique pronto. Ainda que de maneira autônoma, como sugeriu De 

Marchi (op. cit., 2005), isolada, não estabelecendo um circuito que possa servir de modelo 

para outros empreendimentos. Mesmo que o contrato com uma grande gravadora represente a 

possibilidade de alcançar projeção nacional, fica claro, a partir das opiniões, que não compor 

o cast de uma major não inviabiliza nenhuma carreira na música. 

O segundo tópico é concernente ao papel das novas tecnologias de comunicação, em 

especial do novo ambiente comunicacional protagonizado pela internet, no processo de 

difusão das músicas independentes. Os artistas reconhecem que a internet implica um contato 

mais direto do público com as músicas, bem como com o próprio artista. Como vimos no 

segundo capítulo, Herschmann (op. cit., 2007) destaca a mobilização dos consumidores 

através da rede. Para ele, trata-se de uma demonstração clara de que as pessoas tanto podem 

fazer uso do mercado e dos tradicionais meios de comunicação para consumir música, como 

podem fazê-lo em função de questões culturais e de identificação. Os Portais representam, 

para os artistas independentes, uma forma barata de colocar sua produção em contato com 

seus fãs, e uma alternativa para driblar os critérios utilizados pelas emissoras de rádio na 

escolha do repertório. Há ainda outros dois fatores além da gratuidade: comodidade e vínculo. 

O primeiro diz respeito à possibilidade, tanto do artista como do público, de fazer a 

disponibilização e acesso ao repertório a partir de casa, em qualquer lugar do mundo. O 

segundo, remete ao vínculo que passa a existir entre aqueles que participam das redes sociais. 

Sobre este aspecto, recorremos mais uma vez à sugestão de Herschmann, e reiteramos a idéia 

de que é através da formação e renovação de público que o artista independente terá 

condições de monetarizar estes vínculos. 

Relacionado ao tópico anterior, deve-se considerar que nem todos os artistas 

cadastrados compreendem de fato como o Portal funciona, ou os critérios utilizados para que 

alguém seja considerado destaque. Isto pode acontecer, de certa forma, pelo contato ainda 

inicial deste artista com a própria internet. Um outro fator é que o artista pode estar mais 
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interessado em ter um lugar onde depositar suas músicas para serem baixadas do que 

compreender, de fato, como este funciona. 

O retorno financeiro é outro ponto importante. Os artistas demonstram já ter 

compreendido que este retorno não vem em espécie, pelo menos num primeiro momento. O 

fenômeno da intangibilidade da música, como descreveu Styvén (op. cit., 2007), indica a 

passagem da música gravada enquanto bem para música enquanto um serviço. Neste 

contexto, a atribuição do valor de uma música refere-se aos produtos que lhe são relacionados 

e ao fortalecimento da reputação na rede. Os artistas podem se beneficiar dos contatos que são 

feitos através da internet, não apenas com outras bandas, mas com produtores de eventos. 

Neste ponto, a circulação ampla e gratuita do mp3-demo pode viabilizar ao artista, por 

exemplo, convites para participações em shows e festivais. 

O último ponto diz respeito ao entendimento que os artistas têm no que diz respeito a 

direitos autorais e pirataria. Ao mesmo tempo em que compreendem que os direitos autorais 

servem pra resguardar o compositor, dando a ele a possibilidade de ter retorno financeiro 

sobre suas composições, os artistas reconhecem que a pirataria prejudica somente as grandes 

gravadoras.  

Para os artistas independentes, quanto mais sua música for copiada, mais ela circulará, 

maior será a divulgação, e maiores serão as chances de encher uma casa de shows, por 

exemplo. Bom para eles, e para a maioria de nós também! 
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