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RESUMO 
 

Desde o início da década de 1990 a indústria fonográfica vem percebendo 

transformações contínuas no seu negócio, em grande parte devido à evolução 

tecnológica que diminuiu custos de produção e aprimorou os processos produtivos. 

Entretanto, a tecnologia que a ajudou a otimizar os custos passou a ameaçar o 

controle dos canais de distribuição e de divulgação de seus produtos.  

Devido à crescente penetração das redes sociais de relacionamento virtual, 

impôs-se a necessidade de analisar como se desenvolve a comunicação dessa 

indústria nesse ambiente, onde a velocidade da troca de informação e o seu efeito 

na formação de significados rompe barreiras culturais e geográficas. 

Esta pesquisa, baseada em um estudo de caso de abordagem qualitativa, 

investigou o consumo do produto fonográfico sob a perspectiva da teoria da cultura 

do consumo, identificando os efeitos das estratégias de comunicação na influência 

para a construção de significados e no consumo da música. 

Para produção desta análise elegeu-se o Facebook como lócus de 

investigação por ser uma ferramenta de rede social virtual muito popular, onde é 

possível perceber um crescente esforço de comunicação por parte das empresas na 

comunicação empresarial, em especial para o negócio do entretenimento. 

Analisaram-se também os meios tradicionais de divulgação dos produtos 

fonográficos e a relação desses esforços com os resultados de venda. Além disso, 

delineou-se o perfil comunicacional da companhia fonográfica no Facebook, 

combinando esses achados com o resultado da entrevista com 10 usuários da rede 

social, visando identificar os agentes de comunicação influenciadores do consumo 

do produto fonográfico.  

Como conclusão, confirmou-se a importância da divulgação do produto 

fonográfico através do Facebook, principalmente devido ao enfraquecimento dos 

efeitos na criação de significados dos produtos fonográficos pelas iniciativas de 

divulgação na imprensa escrita, no rádio e na TV, demonstrando ainda que o 

potencial do canal do Facebook não vem sendo explorado de forma sistêmica pela 

indústria. 

 
 
Palavras-chave: Indústria fonográfica, Bens culturais, Redes sociais, Internet, 
Comunicação organizacional e Facebook. 
  



ABSTRACT 
 

Since the early 1990s, the phonographic industry have been facing a 

continual transformation in its business, part due to the effect of the technological 

development that decreased costs and improved production processes. However, the 

technology that helped costs optimization, started to threaten the control of the 

distribution and the promotion channels of their products. 

Due to the recent increasing popularization of the virtual social networking, it 

became necessary to analyze, in this environment, how the communication of the 

music industry develops, as a place where the information exchange speed and its 

effect on the goods meanings formation broke cultural and geographical borders. 

This research, based on a case study with a qualitative approach, 

investigated the consumption of the phonographic product from the perspective of 

the consumer culture theory, identifying the effects of communication strategies to 

influence the meaning built around the music and its consumption.  

To produce this analysis, Facebook was selected as a locus of research, 

because it is a very popular virtual social network system where you can see a 

growing communication effort by companies as a business communication channel, 

especially for the entertainment business. 

It has also been analyzed the traditional means used by the phonographic 

industry to promote its products and the relation between those efforts with the sales 

results. Furthermore, we outline the communication profile of a recording company 

on Facebook, combining the findings with the results of 10 interviews with users of 

the virtual social network, looking to identify the influencers to the music product’s 

consumption. 

As a conclusion, It has been confirmed the importance to promote the music 

product via Facebook, mainly due to weakening of the effects in building meanings 

over the phonographic products by marketing initiatives on the press, on radio and on 

TV, even demonstrating that the potential of the social network on Facebook has not 

been fully explored by the industry. 

 
 
Keywords: Recording industry, Cultural goods, Social networks, Internet, 
Organizational communication and Facebook.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÂO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A indústria fonográfica foi protagonista de uma das mais comentadas crises 

institucionais do início do novo milênio, quando se defrontou com queda de 50% da 

receita proveniente da venda de discos (ABPD, 2003). 

Durante os ciclos de sucesso, entretanto, essa indústria se beneficiou de 

tecnologias incrementais que aprimoravam seus processos produtivos e lhe 

possibilitavam o controle somente das etapas de maior valor agregado, como 

divulgação e distribuição de música, permitindo que outros agentes explorassem as 

atividades marginais de menor rentabilidade (BARRETO et al., 2004).  

Todavia, o que os agentes da indústria fonográfica não perceberam foi o fato 

de a Internet, até então inofensiva aos seus interesses, abrir possibilidades que a 

colocaria em uma iminente encruzilhada comercial. 

Castells (2003), no final da década de 1990, já predizia que as tecnologias da 

informação remodelariam a base material da sociedade em ritmo veloz, e que as 

redes interativas de computadores expandiriam exponencialmente sua base, 

propiciando, deste modo, novas formas e canais de comunicação, moldando, 

consequentemente, o estilo de vida da população e, simultaneamente, criando 

convergência entre mídias. 

Não estranha, portanto, que o comportamento de consumo do homem 

contemporâneo venha sendo alterado pelas mudanças tecnológicas que estão 

ocorrendo no mundo, conforme aponta Du Pin (2011): a inovação tecnológica e as 

condições econômicas e sociais modernas vêm abrindo espaço para que ambientes 

virtuais atuem na formação dos significados dos bens de consumo. 

No cenário atual, o consumo se tornou muito mais rápido e intenso, surgiram 

novas tecnologias e, com elas, o consumo virtual. Desse modo, é preciso entender o 

novo consumidor e como ele se comporta nas comunidades virtuais. Elas, enquanto 

uma união de pessoas que interagem, podem ser vistas como grupos de referência 

que, segundo Karsaklian (2008), devem ser entendidas como a união de pessoas 

que interagem e servem de parâmetro para escolhas dos participantes dos grupos, 

influenciando os membros em suas escolhas.  
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Em trabalho recente, Rebello (2011) apresenta os dados da pesquisa 

realizada pelo IBOPE Inteligência em associação com a Worldwide Independent 

Network of Market Research (IBOPE, 2010), que classificou o Brasil como um dos 

10 países que mais acessam redes sociais no mundo. Os resultados demonstram 

ainda que 87% dos internautas brasileiros acessam redes sociais e que 20% da 

população pretende entrar no mundo das redes sociais num futuro próximo. 

Nesse contexto, o Facebook, criado em fevereiro de 2004 por ex-estudantes 

da Universidade de Harvard, tornou-se rapidamente a comunidade virtual de 

relacionamento social mais popular do Brasil (SOCIAL BAKERS, 2012), propiciando 

um ambiente repleto de consumidores de bens culturais para que as empresas 

possam atuar com suas mídias sociais, visando maximizar suas estratégias de 

comunicação. 

Outro aspecto fundamental para o aumento da importância da adoção de 

estratégias de comunicação dos produtos através do Facebook é o forte crescimento 

de ferramentas móveis e pessoais, como smartphones e tablets, na comunicação 

entre empresas e seus consumidores. Isso impulsiona as empresas a migrar do 

paradigma da mensagem única e massificada para a emergente mensagem 

personalizada com o suporte de recursos tecnológicos, tais como ferramentas 

computacionais de classificação de perfis e hábitos de consumo (LUCAS; 

MADUREIRA; MORELLI, 2012). 

As atividades da vida humana em sociedade estão ligadas a alguma forma 

de julgamento e valoração. O que vestir, o que comer, aonde ir, o que falar, como se 

comportar e o que ouvir são ações cotidianas que sempre envolvem algum tipo de 

construção de juízo de valor. Com a música não poderia ser diferente. A prática 

musical envolve complicadas operações de escolhas valorativas que se manifestam 

de várias formas na produção e no consumo, tais como as escolhas de discos, de 

shows, de estações de rádio, de programas de TV (TROTTA, 2011). 

Como a circulação de bens simbólicos em nossa sociedade ocorre 

principalmente com a mediação de empresas que produzem, divulgam e 

comercializam esses bens em larga escala, na visão de Trotta (2005, p.182), “parte 

significativa da produção acadêmica da área gira em torno das “indústrias da mídia”, 

de seus produtos (filmes, novelas, programas de rádio, peças publicitárias, etc.) e 

meios de difusão (televisão, cinema, rádio e jornal)”. Entretanto, como consequência, 

surge a necessidade de investigação dos efeitos do recente lócus de relacionamento 

social, o Facebook, na manufatura dos significados dos produtos fonográficos.  
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Além disso, é fundamental contextualizar que uma obra artística, por sua 

natureza singular, não é substituída por outra mais recente, mesmo se os gostos e a 

moda mudarem, pois ela pode ser apreciada por muitos anos. Sua difusão pode ser 

contínua, ou seja, a obra pode ser relançada periodicamente, o que impõe diferentes 

estratégias de marketing (NUSSBAUMER,1999). 

Para Nussbaumer (1999), uma obra de arte não é um reflexo dos desejos do 

mercado, em consequência o processo de divulgação em marketing necessita 

buscar um público para a obra, diferente dos bens tangíveis, que partem de uma 

demanda ou necessidade latente para a criação do produto para um mercado 

(KOTLER, 2000). O esquema de divulgação da música pode ser considerado como 

“marketing de oferta” (NUSSBAUMER, 1999. p.208).  

Entendem-se como os agentes de comunicação os emissores de 

comunicação nos meios convencionais ou no Facebook que trabalham na 

divulgação e na construção dos significados percebidos nos produtos, tais como as 

empresas fonográficas, produtores culturais, artistas e participantes do campo da 

música. 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

Como os agentes de comunicação da indústria fonográfica atuantes no 

Facebook buscam influenciar o consumo de produtos fonográficos dos usuários 

dessa rede social virtual? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo principal 

  Identificar como os agentes de comunicação da indústria fonográfica atuantes 

no Facebook buscam influenciar o consumo de produtos fonográficos dos usuários 

dessa rede social virtual. 

1.3.2 Objetivos intermediários 

• Estudar o consumidor de bens musicais e a construção dos 

significados relativos a esses bens; 

• Identificar quais estratégias de comunicação são usadas para a 

divulgação dos produtos da indústria fonográfica; 
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• Identificar como as estratégias de comunicação utilizadas para a 

divulgação do produto fonográfico buscam influenciar o consumo da música; 

• Identificar as estratégias de comunicação utilizadas pela Global 

Records no Facebook; 

• Identificar a dinâmica de comunicação gerada pelos usuários do 

Facebook; 

• Verificar como as estratégias de comunicação da Global Records no 

Facebook afetam a percepção dos usuários do Facebook. 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

A Global Records busca influenciar a percepção do usuário do Facebook 

através do uso de estratégias de comunicação que utilizam o gerenciamento do 

boca a boca no estimulo ao consumo dos seus produtos. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

No ambiente contemporâneo, onde se percebe que os avanços tecnológicos 

são cada vez mais frequentes, com impactos diretos no incremento do fluxo de 

informações, cresce a importância de se compreender, do ponto de vista 

mercadológico, a efetividade do processo comunicacional entre empresas e clientes 

(LUCAS; MADUREIRA; MORELLI, 2012). 

Sob essa ótica, dentre os mercados inseridos no setor do entretenimento, o 

de música é um dos mais relevantes, pois somente em 2007 a indústria fonográfica 

brasileira movimentou 188 milhões de dólares (ABPD, 2008). Já o mercado de 

shows e eventos faturou neste mesmo período 700 milhões de dólares (LANNES, 

2010).  

 Considerando também a importância das gravadoras nesse mercado e a 

possibilidade de colapso do negócio de discos, uma análise de oportunidades de 

negócio que minimizem os aspectos da crise da indústria se mostra de grande 

importância para o mercado fonográfico. 

A relevância prática desta pesquisa está no esforço em analisar o efeito dos 

agentes de comunicação atuantes nas redes sociais virtuais e o efeito das suas 

estratégias sobre os usuários dessa rede, para construção do significado do bem 

simbólico e sua influência na decisão de consumo do produto fonográfico. 

Sales e França (2006) afirmam que avanços tecnológicos aliados às 

condições econômicas e sociais abriram espaço para que as redes de 
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relacionamentos virtuais atuassem na formação dos significados culturais dos bens 

de consumo, atividade antes desempenhada unicamente por canais convencionais 

como o rádio, a televisão, os jornais e as revistas. 

Nesse sentido, o presente estudo buscou contribuir para a ampliação do 

conhecimento dos fatores que influenciam a decisão de consumo do produto 

fonográfico, buscando relacionar os dados primários e secundários da pesquisa 

proposta à bibliografia disponível sobre o tema “cultura do consumo”. 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo investigou, sob a luz da teoria da cultura do consumo proposta 

por Arnould e Thompson (2005), as influências dos agentes de comunicação 

atuantes no Facebook para o consumo do produto fonográfico. Quanto a esse 

aspecto, cabe apresentar as delimitações deste trabalho: 

 

 Não foi objeto desse estudo o processo decisório para o consumo do 

produto fonográfico, mas sim as influências a que estão submetidos os 

consumidores desses produtos;  

 Este estudo foi realizado durante o segundo semestre de 2013; 

 Foi estudada exclusivamente a rede social Facebook e o processo de 

divulgação dos produtos fonográficos nesse ambiente virtual; 

 Foram investigadas as ações de comunicação e marketing da Global 

Records; 

 Os participantes das entrevistas foram acessados a partir do grupo de 

relacionamento do autor e da comunidade da Global Records do Brasil no 

Facebook; 

 Foram excluídos da análise os aspectos relacionados ao consumo de 

produtos fonográficos nos formatos de BluRay ou “Streaming” (serviço de 

provimento do conteúdo semelhante à atuação de uma rádio 

convencional, mas em formato digital através da internet). 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

O consumo moderno foi a causa e a consequência para tantas mudanças 

sociais que sua emergência marcou nada menos que a transformação do mundo 

ocidental (McCRACKEN, 2003). 

Para Migueles (2007), o estudo do comportamento do consumidor é, entre 

outras coisas, um meio de autoconhecimento, pois, compreendendo a complexidade 

da nossa natureza de consumo, pode-se perceber de que modo o meio social e 

cultural atua sobre nós. 

Na sociedade contemporânea, segundo Barbosa e Campbell (2012), o 

consumo é simultaneamente um processo social que diz respeito a múltiplas formas 

de provisão de bens e serviços e a diferentes formas de acesso a esses mesmos 

bens e serviços. O consumo é percebido pelas ciências sociais como um mecanismo 

social produtor de sentido e de identidade, independentemente da aquisição do bem, 

mecanismo este que tem sido apropriado como estratégia social no cotidiano por 

grupos sociais para definir seus direitos, estilo de vida e identidade. 

Migueles (2007) julga que as análises de marketing tradicional, de um modo 

geral, são inadequadas para o entendimento do consumidor, pois não levam em 

consideração os símbolos criados em torno do consumo e o significado desses 

símbolos, como, por exemplo, a criação de ambientes de compra que não servem 

apenas para compra; o uso de objetos que não são sempre objetos de necessidade, 

mas criam identidade àqueles que os consomem. 

A antropologia do consumo, que vem se consolidando como domínio 

específico ao longo dos últimos anos, é também fortemente impulsionada pelos 

caminhos epistemológicos que repercutiram em diferentes círculos disciplinares nos 

anos 80. Essas ideias enfatizam que os sujeitos sociais são agentes de sua prática e 

não apenas reprodutores da estrutura de significados pré-dada por sua cultura 

(LIMA, 2010). 

O conceito de “sistemas de consumo”, segundo Barbosa e Campbell (2012), 

também pode ser utilizado para designar, além do sistema de produção, distribuição 

e circulação de bens e serviços, todos os processos, que compreenderia do acesso 

aos bens e serviços até os variados usos desses bens e serviços. 

Deste modo, autores contemporâneos trabalham teoricamente a partir do 

que Fine e Leopold (1993, apud BARBOSA; CAMPBELL, 2012) denominam 

“sistema de consumo”, o que implica na compreensão dos processos de produção, 
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distribuição e comercialização de cada tipo de bem e serviço, para poder explicar 

seu consumo, por exemplo, o que se costuma afirmar sobre moda e roupas não se 

aplica à alimentação ou música, embora estas áreas envolvam o processo de 

“produção social do gosto”.   

2.1. A TEORIA DA CULTURA DO CONSUMO 

Para Arnould e Thompson (2005), a teoria da cultura do consumo (TCC) 

refere-se a uma família de perspectivas teóricas que investiga as relações dinâmicas 

entre as ações de consumo, o mercado e os significados culturais compartilhados 

coletivamente em situações e relacionamentos sociais. 

Segundo esses autores, a TCC busca entender como os consumidores criam 

e alteram continuamente os significados simbólicos de seu consumo, contidos em 

marcas, propagandas e no próprio uso dos bens materiais, construindo expressões 

próprias de suas particularidades pessoais e sociais. São exploradas questões como 

a relação entre contextos culturais e sociais, os modos de interação entre 

consumidores e empresas e a construção, alteração e distribuição dos significados 

do consumo (ARNOULD; THOMPSON, 2005). Gaião; Souza e Leão (2012. p. 1) 

citam: 

Nas últimas décadas, foi possível assistir ao movimento de declínio da 
sociedade pautada na produção e de ascensão de um mundo social 
contemporâneo que tem na esfera do consumo sua força motriz. O 
hedonismo, a fragmentação dos indivíduos e as crises de identidade são 
algumas características desta que vem sendo denominada como “pós-
modernidade”. Na realidade da cultura de consumo do mundo moderno, as 
relações sociais, valores culturais, ideias e identidades básicas são guiadas 
pela ética do consumo e não mais da produção. 

 

As pesquisas baseadas na TCC buscam, através da análise de situações 

particulares de consumo, desenvolver o conhecimento acerca do fenômeno do 

consumo nas diversas dimensões deste ato. Sob esse aspecto, percebe-se a 

prevalência dos estudos como qualitativos, em detrimento de pesquisas que utilizem 

surveys, devido ao seu foco em analisar questões essencialmente subjetivas. 

Entretanto, é importante destacar que mesmo percebendo-se a predominância de 

estudos qualitativos, a TCC não defende o uso dos métodos qualitativos ou 

quantitativos em suas pesquisas (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 
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Figura 1 - O Framework sintético da TCC. Fonte: GAIÃO; SOUZA; LEÃO 

(2012). 

Arnould e Thompson (2005) definiram quatro perspectivas que orientam os 

estudos nessa área, apresentadas no framework acima. Nesta proposta, os 

consumidores são inicialmente vistos como produtores de cultura, em contraste com 

a tradicional visão antropológica de pessoas como portadoras de cultura. Sob esse 

prisma, os consumidores constroem mundos culturais distintivos, fragmentários, 

autosselecionados e, às vezes, transitórios, criando sentimentos de solidariedade 

social por meio da busca de interesses comuns de consumo (GAIÃO; SOUZA; 

LEÃO, 2012). 

Em seguida, a TCC considera as estruturas institucionais e sociais que 

influenciam o consumo de maneira sistemática. Os pesquisadores investigam como 

os comportamentos dos consumidores e suas escolhas de consumo são moldadas 

por hierarquias de gênero, classe social, família, etnia, domicílios e outros grupos 

formais (ARNOULD; THOMPSON, 2005). Valendo-se dos “padrões sócio históricos 

de consumo”, a TCC questiona as relações entre as experiências dos consumidores, 

os sistemas de crenças, práticas e as estruturas de base institucional e social 

(GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012). 

Na terceira perspectiva, “projeto de identidade dos consumidores”, a TCC 

busca analisar os modos pelos quais os indivíduos, utilizando os bens de consumo 

disponíveis no mercado, constroem um sentido diversificado e, algumas vezes, um 

senso fragmentado do “eu”. Nesse sentido, o mercado se torna uma fonte de 
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recursos simbólicos através dos quais os indivíduos, mesmo aqueles que não 

participam do mercado diretamente como consumidores, elaboram narrativas de 

identidade (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

Finalmente, a quarta perspectiva investiga a ideologia do consumidor e os 

sistemas de significados que canalizam e reproduzem ações e pensamentos dos 

consumidores. Examina as possíveis influências que a globalização cultural e 

econômica exercem na construção da identidade do consumidor e nos padrões que 

definem a identidade de interação social em contextos sociais distintos. São 

investigadas também as formas como sistemas de produção cultural, tais como as 

comunicações de marketing, moda, sistematicamente direcionam consumidores para 

a construção de determinados tipos de identidade (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

2.1.1. A perspectiva histórica do consumo segundo McCracken 

Uma mudança nos meios e fins produtivos, como afirma McCracken (2003), 

não pode ter ocorrido sem que tenha havido uma mudança significativa nos gostos e 

preferências dos consumidores. 

Para o autor, um dos eventos iniciais desta “revolução” foi o entusiasmo com 

o qual o consumidor inglês adotou os tecidos baratos importados da Índia nos anos 

1690. A súbita demanda por esta moda foi, para ele, a primeira indicação dos novos 

gostos de consumo, consequentemente, impulsionando a produção e a importação 

de uma nova escala de atividades. 

“Do mesmo modo, mudaram também seus padrões de hospitalidade, inflando 
amplamente seu caráter cerimonial e os custos ai implicados. Os nobres 
elisabetanos entretiam uns aos outros, bem como a seus subordinados e 
ocasionalmente a sua monarca, as expensas de um gasto arruinador.” 
(MCCRACKEN, 2003, p. 30). 

Tal surto de gastos, como identificado por McCracken (2003), pode ser 

atribuído a dois importantes desenvolvimentos no período. Primeiramente a rainha 

Elizabeth I utilizou a despesa como uma ferramenta de governo. Este uso do 

consumo como instrumento de governo foi observado por Braudel (1973, apud 

McCRACKEN, 2003) e tem precedentes na Itália renascentista e seu uso nas cortes 

italianas foi, sem dúvida, a fonte de inspiração de Elizabeth I. 

Ainda para McCracken (2003), o segundo fator responsável por este boom 

de consumo foi a competição social, que tomou a nobreza elisabetana neste 

período. A posição dos nobres do século XVI era difícil, pois a cada dia eles se 
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percebiam mais dependentes dos favores reais para sua sobrevivência 

(McCRACKEN, 2003). 

Quando os nobres começaram a estabelecer novos padrões de consumo, 

em face da instigação de Elizabeth I e por suas próprias ansiedades por status 

influenciaram a natureza da família e da localidade. Essas mudanças 

proporcionaram profundas transformações no consumo daquele período e dos 

posteriores na história da Inglaterra (McCRACKEN, 2003). 

O caráter do bem de consumo durável no período Tudor foi profundamente 
moldado por este “culto do status familiar” e pela responsabilidade da 
geração presente pela passada e pela futura. A fim de satisfazer o culto do 
status familiar e a barganha reciproca que cada geração tinha com as outras 
mais próximas, exigia-se que esses bens possuíssem certas qualidades 
especiais. Era necessário que tivessem a habilidade peculiar e, do ponto de 
vista moderno, misteriosa, de tornarem-se mais valiosos à medida que se 
tornassem mais antigos e decrépitos. De acordo com a ideologia de status 
corrente, o novo era a marca do comum, enquanto a pátina produzida pelo 
uso era o signo e a garantia da posição (McCRACKEN, 2003, p.32). 

Segundo McKendrick (1982, apud McCRACKEN, 2003), o século XVIII 

testemunhou a explosão do consumo. O mundo dos bens se expandiu de forma tão 

dramática, que passou a incluir oportunidades de compra de móveis, cerâmicas, 

pratas, espelhos, cutelaria, jardins, animais de estimação e tecidos. 

Para Gonçalves (2008), o século XVIII representa um período cujo 

entendimento é imprescindível para o estudo da cultura de massa, pois é nele que a 

burguesia se estrutura enquanto classe e define suas metas para alcançar 

posteriormente o poder. 

McKendrick (1982, apud McCRACKEN, 2003) crê que a natureza 

rigorosamente estratificada da sociedade inglesa, combinada com o empenho para 

obter mobilidade vertical, com a despesa emulativa e o poder compulsivo da moda 

estimulado pela competição social, criou propensão ao consumo sem precedentes. 

Citado por McCracken (2003), McKendrick (1982) afirma: 

Aquilo que homens e mulheres uma vez esperavam herdar de seus pais, 
agora tinham a expectativa de comprar por si mesmos. Aquilo que antes era 
comprado uma vez na vida, agora era comprado sob os ditames da moda. [...] 
Como resultado, as “luxurias” passaram a ser vistas como meros “bons 
costumes”, e os “bons costumes” passaram a ser vistas como “necessidades” 
(MCKENDRIK, 1982 p. 1, apud McCRAKEN, 2003). 

Com o crescimento da moda, percebeu-se um padrão de comportamento 

inteiramente novo, cada vez mais as considerações de estilo e estética passaram a 

preceder os aspectos utilitários. Esse desenvolvimento representa uma redefinição 

radical da ideia de status e do uso dos bens para expressá-lo (McCRACKEN, 2003). 
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Quando McKendrick (1982, apud McCRACKEN, 2003) analisa a carreira de 

Josiah Wedgwood (1730, 1795), observa um desenvolvimento maior no campo do 

marketing, e o que ele considera ter sido o maior sucesso no controle consciente das 

forças atuantes de marketing. Wedgwood calculou cuidadosamente o efeito tricke-

down e foi o pioneiro em explorá-lo em benefício próprio. 

Para Meyer (2008), o efeito trickle-down, desenvolvido por Simmel (1910, 

1969) pode ser exemplificado pela análise do processo de imitação dos grupos 

socialmente inferiores quando esse grupo adota hábitos de consumo semelhantes 

aos hábitos de um grupo socialmente superior, e, em contra partida, o “grupo 

superior” abandona os hábitos imitados pelo grupo subordinado e procura por outros 

hábitos que o distinga do grupo subordinado. 

O estudo de McKendrick (1982, apud McCRACKEN, 2003), fornece amplas 

evidências do uso de mecanismos de marketing, especialmente em revistas de 

moda, ficando claro que os consumidores do século XVIII tinham acesso a um 

significante volume de informação. 

Embora a economia de mercado tenha passado a existir a partir do século 

XIX, quando se identificou avanços decorrentes da racionalização contábil, da 

reorganização nas esferas jurídica, política e administrativa, foi apenas no século 

XX, quando aprimoramentos contínuos nas tecnologias de produção se associaram 

à sofisticação das técnicas de marketing e propaganda e à disseminação dos meios 

de comunicação de massa para potencializar as características da sociedade 

moderna (SLATER, 2002). 

Toma forma, então, a “sociedade de consumo”, na qual o consumo é o 

elemento central da vida social. Uma sociedade que não impõe barreiras a quem 

possa consumir nem ao que possa ser consumido e onde a cultura é ao mesmo 

tempo agente e palco para construção dos significados (LIMA, 2010). 

2.1.2. A cultura e o modelo de McCracken da construção de significados 

A cultura e o consumo possuem uma relação muito forte e complexa no 

mundo moderno (SALES; FRANÇA, 2006). Para entender melhor essa relação e 

avaliar a sua significação precisa-se compreender seus significados. 

Para McCracken (2003) cultura é o conjunto de ideias e atividades através 

das quais se fabrica e constrói o mundo, um sistema de significados, atitudes e 

valores partilhados. Os bens de consumo têm uma significação que transcende o 
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seu caráter utilitário, sendo seu significado expresso pela sua capacidade de 

carregar e comunicar o significado cultural. 

Segundo Barbosa e Campbell (2012), todas as sociedades se reproduzem 

segundo uma lógica cultural específica. Não se vive de uma maneira genérica, mas 

a partir de determinadas escolhas do que se vê e vivencia, e com isso modifica-se 

os atos, adaptando-os ao contexto onde se está inserido. “A cultura não é, portanto, 

uma variável que se sobrepõe a um consumo básico Global e que o orienta para 

esta ou aquela direção. Não é um acréscimo ou uma decoração” (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2012). 

McCracken (2003, p. 53) afirma que: 

O campo da cultura material estabeleceu uma detalhada compreensão das 
propriedades simbólicas que se aderem aos objetos de manufatura humana. 
Mapeou cuidadosamente a variedade, a profundidade e os diversos usos 
comunicativos dessas propriedades, e estamos de posse agora de um 
meticuloso registro de como a cultura material produz cultura material. 

O significado, segundo McCracken (2003), está continuamente fluindo de e 

para diversas localizações no mundo social, que sofrem a interferência dos 

principais atores atuantes no contexto social, tais como designers, produtores, 

publicitários e consumidores. O autor entende que há uma trajetória tradicional ao 

movimento desse significado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Movimento de significado. Fonte: McCRACKEN (2003). 

Conforme nota McCracken (2003), há uma trajetória tradicional ao 

movimento do significado, o qual parte de um mundo culturalmente constituído e se 
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transfere para o bem de consumo. Em seguida, se afasta do objeto e se transfere 

para o consumidor individual. 

Segundo o autor, a cultura detém as lentes através das quais os fenômenos 

são percebidos. Enquanto lente, a cultura determina como o mundo é visto, o 

constituindo e o impregnando de significados. 

No modelo proposto pode-se perceber que as categorias culturais são as 

coordenadas fundamentais do significado, sendo talvez as mais importantes que 

segmentam a comunidade humana em distinções de classe, status, gênero, idade e 

ocupação (McCRACKEN, 2003). O significado, assim, reside inicialmente no mundo 

culturalmente constituído, e a publicidade e o sistema da moda atuam como agente 

de transferência, impregnando o bem de consumo de propriedades significativas. 

Na publicidade, no contexto de um anúncio ou comercial, os profissionais 

selecionam cuidadosamente imagens, objetos, cenários, pessoas e textos que 

buscam sugerir os atributos de um produto ou marca. Ocasionalmente, a mensagem 

publicitária alcança pleno êxito, e o produto ou marca apresentado nela passam a 

carregar o símbolo de determinadas categorias culturais (SALES; FRANÇA, 2006).  

O sistema de moda usa recurso semelhante, entretanto, opera com maior 

complexidade, envolvendo mais atividades, grupos e profissionais. Uma nova moda 

pode surgir a partir de várias fontes. As celebridades e as subculturas são as 

principais delas, contudo, eventualmente um novo bem de consumo adotado por 

uma celebridade ou por uma subcultura pode ser noticiado por jornalistas e críticos 

nos meios de comunicação convencionais, atraindo assim a atenção de designers 

ou projetistas que buscam desenvolver versões comercializáveis junto a um público 

mais amplo (SALES; FRANÇA, 2006). 

McCracken (2003) identifica em seu modelo quatro rituais através dos quais 

os consumidores se apropriam individualmente dos significados dos bens: 

Nos rituais de posse, os indivíduos investem tempo em atividades como 

limpar, discutir a respeito, comparar, refletir sobre, exibir e mesmo fotografar as suas 

novas posses, numa tentativa de reivindicar e assumir a posse sobre o significado 

que foi passado pelas forças de marketing. Já os rituais de troca estabelecem um 

forte meio de influência interpessoal, possibilitando aos indivíduos a transferência de 

um significado para um terceiro (McCRACKEN, 2003). 

Segundo o autor, também é muito claro que parte dos significados dos bens 

tem sua natureza perecível, portanto, os rituais de cuidados pessoais têm a 

finalidade de manter evidentes as propriedades perecíveis dos bens de consumo.  
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Finalmente, os rituais de desapropriação são usados para apagar ou desfazer a 

associação entre um produto e seu proprietário (McCRACKEN, 2003). 

2.1.3. A construção da identidade 

Belk (1988), na sua proposta teórica sobre identidade e consumo, afirma que 

os indivíduos podem ser compreendidos a partir da análise das suas posses. O autor 

classifica o termo extended self a tudo o que se considera como propriedade. Ele faz 

ainda a distinção entre self (eu) e self estendido (meu). Segundo Belk (1988), 

diversos objetos podem ser apropriados ao eu, tais como: objetos pessoais; 

pessoas; lugares; posses de grupos. Além disto, na medida em que esses objetos 

passam a representar ou auxiliar a formação ou expressão do eu do consumidor, 

esses passam a fazer parte do seu eu estendido. Isso estabelece uma íntima 

relação entre consumo e identidade (BELK, 1988). 

Não se pode passar ao largo da construção da identidade sem considerar as 

transformações culturais recentes. Desta forma, é inevitável concluir que as 

atividades dos consumidores devem ser entendidas como uma resposta à postulada 

“crise de identidade”, e também como uma atividade que, na verdade, serve para 

intensificar tal crise (BARBOSA; CAMPBELL, 2012). 

A visão de Sennett (2006) sobre a cultura do novo capitalismo nos instiga a 

refletir sobre a transformação na construção da identidade social. Neste contexto, o 

autor analisa as mudanças nos modos de conceber a cultura, modificações que 

teriam suas origens na crise das instituições e no crescimento das desigualdades 

econômicas. Sob esse aspecto, em que as instituições se fragmentam e as 

condições sociais se tornam instáveis, emerge um conjunto de desafios às 

subjetividades humanas. 

Para Barbosa e Campbell (2012), é importante notar que a maneira corrente 

de conceber a própria identidade é muito nova, sendo tão recente que, em sua 

opinião, é muito provável que nossos avós e até mesmo nossos pais percebessem a 

sua identidade de maneira muito distinta, e a identificassem na relação com status e 

a posição social que ocupavam nas instituições e/ou associações que participavam, 

na família, trabalho, religião, raça, etnia e nacionalidade. 

Um dos desafios na construção da identidade na cultura atual diz respeito ao 

tempo ou à relação de curto prazo. Quando mudanças permanentes inviabilizam 

planejamentos de longo prazo, “o indivíduo pode ser obrigado a improvisar a 
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narrativa de sua própria vida, e mesmo a se virar sem um sentimento constante de si 

mesmo” (SENNETT, 2006). 

Ainda segundo Sennett (2006), em decorrência disto, surge a necessidade do 

indivíduo de permitir que o passado seja descartado, criando uma espécie de 

“presentificação”, ou o descarte das experiências já vividas. As modificações 

culturais desencadeadas no capitalismo contemporâneo impelem à busca de "uma 

individualidade voltada para o curto prazo, preocupada com as habilidades 

potenciais e disposta a abrir mão das experiências passadas". 

Neste contexto, Barbosa e Campbell (2012) mostram que a identidade no 

indivíduo contemporâneo é descoberta e não comprada, e plagiando a frase de 

Descartes, pode ser expressa por: “Compro, logo existo”, o que sugere que a 

atividade de comprar não é só o meio pelo qual o indivíduo descobre a si mesmo, 

mas fornece a ele a comprovação básica de sua existência. 

Além disto, um sujeito pode ter múltiplas identidades, e, para cada uma delas 

haverá um tipo de consumo, de identificação. Campbell afirma que “o verdadeiro 

local onde reside nossa identidade deve ser encontrado em nossas reações aos 

produtos e não nos produtos” (2012, p. 53). Ainda para esse autor “é monitorando 

nossas reações a eles (produtos), observando do que gostamos e do que não 

gostamos, que começaremos a descobrir quem ‘realmente somos’” (2012, p. 53). 

2.2. O MERCADO DO BEM SIMBÓLICO E O BEM CULTURAL 

Bens são mercadorias valorizadas por grupos sociais, repletas de 

significações e expressões de representação dos sujeitos. Pensa-se que um bem 

pode ser decifrado como sendo um objeto de posse, de domínio de alguém ou de 

algum grupo, caracterizando-se por possuir utilidade e/ou valor que o torna 

necessário, mesmo que simbolicamente (BOURDIEU, 2011). 

Pierre Bourdieu (2007), na obra “A distinção: Critica social e julgamento”, 

procura demonstrar através da análise de ampla pesquisa a respeito das práticas de 

consumo, gostos e preferências, que o gosto individual é fortemente afetado pela 

classe social a que o indivíduo pertence. 

O autor define o objeto de arte pela intencionalidade estética do objeto e não 

por sua funcionalidade e entende que o espectador, para desfrutar a obra, necessita 

de uma pré-disposição para aceitar seus códigos intangíveis, mesmo que não seja 

um iniciado dos conceitos da arte. Entretanto, uma introdução à história da arte 



26 
 

 

equipará o espectador de ferramentas úteis para a decodificação de tais códigos 

inerentes ao objeto artístico. 

Para Bourdieu (2007), a formação do gosto é um processo complexo de 

aprendizagem e, como tal, é o produto de um conjunto de interiorizações que vão 

operando no indivíduo ao longo de sua vida. Neste contexto, é fortemente 

influenciado, quer pela inserção familiar inicial a que estão sujeitos, quer pela 

trajetória de vida que estão submetidos no seio de grupos sociais. Sob esse prisma, 

o autor ressalta que, além de deter o poder de impor o seu próprio modelo de 

consumo, as classes dominantes de uma determinada sociedade também possuem 

os meios de tornar seu modelo legítimo e extensível aos demais grupos sociais.  

Neste sentido, Bourdieu (2011) ensina que o mundo social é formado por 

campos ou espaços de relações objetivas, que carregam uma lógica própria, distinta 

da lógica que rege outros campos. Configura-se simultaneamente como um “campo 

de forças”, uma estrutura que constrange os indivíduos nele inseridos, como um 

“campo de lutas”, onde cada um atua de acordo com suas posições relativas no 

campo de forças, conservando ou transformando a estrutura. 

Como espaço relacional, a estrutura do campo designa uma exterioridade e 

uma interioridade mútua, ou seja, os atores existem e subsistem pela diferença, isto 

é, como ocupantes de posições relativas na estrutura (BOURDIEU, 2007). Neste 

aspecto, a posição em um campo determina o modo de consumo não só das coisas, 

mas também do ensino, da política, das artes. Determina também a forma como as 

produzimos e acumulamos (Bourdieu, 2007). Thiry-Cherques (2006, p. 38) cita em 

seu estudo: 

Bourdieu sustenta que os agentes e instituições dominantes tendem a 
inculcar a cultura dominante, de modo a reproduzir o habitus, as 
desigualdades sociais nas maneiras de falar, de trabalhar, de julgar (Dubet, 
1998:46). Para ele, a família, a escola, o meio não só reproduzem as 
desigualdades sociais, como legitimam inconscientemente esta reprodução. 
São aparelhos de dominação. A desigualdade não residindo no acesso ao 
campo, mas no âmago do próprio sistema. A vida social é governada pelos 
interesses específicos do campo. 

 

O termo habitus, adotado por Bourdieu para estabelecer a diferença com 

conceitos correntes tais como hábito, costume, praxe, tradição, medeia entre a 

estrutura e a ação (THIRY-CHERQUES, 2006). Thiry-Cherques (2006, p. 40) cita: 

 
O habitus constitui a nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o mundo e 
conforma a nossa forma de agir, corporal e materialmente. É composto: pelo 
ethos, os valores em estado prático, não consciente, que regem a moral 
cotidiana (diferente da ética, a forma teórica, argumentada, explicitada e 
codificada da moral, o ethos é um conjunto sistemático de disposições 
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morais, de princípios práticos); pelo héxis, os princípios interiorizados pelo 
corpo: posturas, expressões corporais, uma aptidão corporal que não é dada 
pela natureza, mas adquirida (Aristóteles) (Bourdieu,1984:133); e pelo eidos, 
um modo de pensar específico, apreensão intelectual da realidade (Platão, 
Aristóteles), que é princípio de uma construção da realidade fundada em uma 
crença pré-reflexiva no valor indiscutível nos instrumentos de construção e 
nos objetos construídos (Bourdieu, 2001:185). 
 

Para Thiry-cherques (2006), Bourdieu extrapola o conceito de capital da 

noção econômica tradicional, em que o capital se acumula através do investimento, 

adquire-se por herança e se reproduz de acordo com a capacidade individual em 

investir. A acumulação das diversas formas de capital se dá por investimento, 

extração de mais-valia etc.  

O conceito de capital para Bourdieu (THIRY-CHERQUES, 2006), 

etimologicamente definido pelo conjunto de bens, é complexo, além do econômico, 

que compreende somente a riqueza material, passa na visão do autor a ter um 

significado mais amplo, tais como o capital cultural, aquele que compreende o 

conhecimento, as habilidades, as informações, correspondente ao conjunto de 

qualificações intelectuais produzidas e transmitidas pela família, e pelas instituições 

escolares. O capital social, correspondente ao conjunto de acessos sociais, que 

compreende o relacionamento e a rede de contatos e o capital simbólico, 

correspondente ao conjunto de rituais de reconhecimento social, e que compreende 

o prestígio, a honra etc. O capital simbólico é uma síntese dos demais (cultural, 

econômico e social). 

O entrelaçamento dos conceitos de habitus, campo e capital cultural, 

formulados e aperfeiçoados por Bourdieu (2011), constituem uma rede de interações 

que orienta sua teoria e busca explicar as relações internas do objeto social. 

2.3. AS REDES SOCIAIS 

Para Recuero (2013), em cada ambiente no qual se atua desenvolvem-se 

diferentes expectativas de ações e modos de apresentação. Desta maneira, por 

exemplo, é desenvolvida no trabalho uma rede social com as pessoas com as quais 

se compartilha o ambiente, utilizando-se códigos de relacionamento compatíveis 

com esse espaço. Por outro lado, os amigos e a família estão usualmente 

relacionados a redes de lazer e colaboração e, consequentemente, outros modos de 

apresentação se desenvolvem.  



28 
 

 

Nosso dia-a-dia é, portanto, permeado por diferentes redes sociais e com os 

modos de apresentação distintos em cada uma delas. Assim, as redes sociais, em 

nosso cotidiano, são separadas por "lócus". (RECUERO, 2013).  

Neste aspecto, pode-se inferir que os anos 1990 foram fundamentais para a 

ampliação das redes sociais, pois foi o período marcado pelas redes digitais de 

comunicação, tecnologia que possibilitou um processo de interconexão crescente no 

qual as pessoas passaram a ter acesso a diversas mensagens, individualizadas ou 

coletivas, e em diversos meios (REBELLO, 2012). 

McLuhan (1972) identifica as tecnologias como extensões do homem, dos 

seus sentidos e suas formas de ser, oferecendo uma explicação da transformação 

do homem da cultura oral e manuscrita no homem da cultura tipográfica e moderna, 

traçando um paralelo à mudança irremediável imposta ao consumidor moderno. 

Neste sentido, Hercheui (2011, p. 1) cita:  

“As redes sociais trouxeram uma nova perspectiva para compreender o 
espaço. Não o espaço natural ou físico, mas o espaço entendido como lócus 
de comunicação, interação e negócios. Por meio das redes, os indivíduos se 
organizam em nichos virtuais e interagem com outros com quem 
compartilham assuntos de interesse, não importando mais se, no plano físico, 
essa interação se dá no nível local ou global. Essa noção ampliada do espaço 
acarreta grandes consequências para a vida das pessoas e organizações, 
embora tanto umas como as outras ainda estejam apenas começando a 
descobri-las”. 

As redes sociais virtuais surgem como uma forma de representar a 

organização social nos tempos atuais, sobre princípios políticos, econômicos, 

culturais e educacionais. Contudo, quando se trata de analisar a interação através 

da mediação por computador, é necessário que exista um lócus onde a interação 

possa efetivamente acontecer (RECUERO, 2005).  

Neste aspecto, estas redes sociais proporcionaram mudanças culturais na 

maneira como interconectados, construímos, interagimos, nos comunicamos; nos 

expressamos; e nos apresentamos para o mundo. Este processo de comunicação, 

contínuo e algumas vezes colaborativo entre seus usuários requereu uma revisão 

nas estratégias das empresas no uso das informações que nela circulam 

(REBELLO, 2012). 

O matemático Euler foi quem deu os primeiros passos da teoria das redes e 

foi o criador da teoria dos grafos. O grafo é a representação de um conjunto de nós, 

conectados por arestas que, em conjunto, formam uma rede. A partir dessa teoria, 

outros pesquisadores buscaram compreender os vários tipos de grafos e como se 

dava sua construção, ou seja, como seus nós se agrupavam (RECUERO, 2005). 
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A análise das redes sociais, ainda segundo Recuero (2005), parte de duas 

visões do objeto estudado, primeiramente tomando-as como “redes inteiras”, visão 

que foca a relação estrutural da rede com o grupo. Sob esta ótica, é considerada 

assinaturas de identidade social, e a visão de “redes personalizadas”, a qual foca o 

papel social de um indivíduo, o compreendendo não apenas através do grupo (rede) 

a que ele pertence, mas primordialmente através das posições que ele tem dentro 

da rede. 

Esta abordagem na análise das redes, “reflete uma mudança do 

individualismo comum nas ciências sociais em busca de uma análise estrutural” 

(RECUERO, 2005, p. 3). Para ir além dos atributos individuais e considerar as 

relações entre os atores atuantes neste contexto, Recuero (2005) entende que a 

análise das redes sociais deve priorizar o enfoque de novas “unidades de análise”, 

ou seja, nas relações sociais, laços sociais e a composição desses laços. 

Nas redes sociais, a autora identifica as conexões como laços sociais, 

compostos por “relações sociais, que por sua vez são constituídas por interações 

sociais.” Ela ainda esclarece que “uma interação social é aquela ação que tem um 

reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares” (Ibidem, 2005, p. 3).  Sendo 

assim, uma interação social se trata de uma manifestação comunicacional com 

reflexo social que, se repetida, constitui relações sociais.  

Uma importante contribuição para o estudo da estruturação das redes sociais 

foi dado por Mark Granovetter (1973) citado por Recuero (2005), que em seus 

estudos de redes sociais identificou que os laços fracos seriam muito mais 

importantes para a manutenção da estrutura da rede social do que os laços fortes. 

Neste contexto, Granovetter (1973, apud RECUERO, 2005) esclarece que laços 

fortes são aqueles que se caracterizam pela proximidade e intencionalidade em criar 

e manter uma conexão entre duas pessoas. Já os laços fracos se caracterizam por 

relações esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade, contudo são eles os 

fundamentais condutores. 

Milgran, na década de 70 (RECUERO, 2005), foi o primeiro a realizar um 

experimento para observar os graus de separação entre pessoas, enviando uma 

determinada quantidade de cartas a vários indivíduos de forma aleatória, solicitando 

no texto que após recebê-las, reenviassem a carta ao destinatário especificado. 

Caso não o conhecessem, enviassem a outras pessoas de sua relação que julgava 

poder conhecer o alvo. A maioria das cartas chegou ao seu destinatário final após 
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ter passado por um pequeno número de pessoas, o que indicaria que os indivíduos 

estão a poucos graus de separação.  

Para Watts (2003), seis passos é a distância que separa um indivíduo de 

qualquer outra pessoa na terra, portanto, em uma rede social, para que duas 

pessoas se conectem, é necessário um máximo de seis intermediários. A teoria é 

conhecida como a Teoria dos Seis Graus de Separação. Além disto, acredita-se 

também que dois indivíduos podem ser conectados através de um máximo de 

apenas cinco conhecidos (JUNIOR; OLIVEIRA, 2011).  

Outro fator relevante no estudo das redes sociais é a geração do “prestígio 

social”, conquistado por usuários que dispõem de muitas conexões e, portanto, 

capazes de ecoar suas informações de modo mais amplo. Ou seja, a rede social 

passa a ser usada também como uma forma de maximizar o acesso aos valores 

sociais, influenciando percepção e construção de capital social (RECUERO, 2012). 

2.3.1. Redes sociais mediadas por computador e sua influência na 

decisão de compra 

Segundo Franco (2012), as redes sociais mediadas por computador se 

tornaram moda nos últimos anos. Segundo este autor, os sites de relacionamento e 

de troca de mensagens através da Internet, tais como, MySpace, Facebook, Orkut e 

Twitter, que em sua opinião foram erroneamente denominados “redes sociais” tendo 

em vista serem efetivamente apenas uma ferramenta de mediação, proliferaram-se 

na primeira década do século XXI, registrando a participação de milhões de pessoas 

em todo o mundo. 

Recuero (2009, p. 24) ilustra que dentre as mudanças que a Internet trouxe 

para a sociedade contemporânea, a mais significativa no seu entendimento “é a 

possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador”.  

Para a autora, as pessoas envolvidas na rede (os “atores”) investem em 

processos de autoconstrução, interação e comunicação com outros “atores” atuantes 

neste ambiente, e deixam sempre rastros ou pistas que permitem o reconhecimento 

dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais. 

Neste aspecto, Recuero (2012) nota que enquanto ferramenta de rede social, 

o Facebook tem um importante caráter utilitário, no qual cada perfil é construído 
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como um discurso identitário que representa um indivíduo ou instituição. Cada perfil, 

portanto, constitui também a representação de um nó da rede social.  

No entanto, as redes sociais também são constituídas das conexões entre 

esses nós. No caso do Facebook, essas conexões vão ser representadas por dois 

tipos de conexões: as aditivas, existentes entre “amigos” que são mantidos unidos 

pela ferramenta, e aquelas interativas, compreendidas pelas trocas que ocorrem nos 

espaços tradicionalmente conversacionais do site. O espaço social, enquanto 

diálogo entre essas representações, também atua de forma a reforçar a existência 

delas e, consequentemente, das redes sociais expressas no sistema (RECUERO, 

2012). 

É preciso compreender que a rede social mediada por computador oferece 

novas formas de acumulação e acesso a recursos que normalmente não estariam 

acessíveis facilmente aos grupos e indivíduos no cotidiano. Portanto, percebe-se 

uma mudança no capital social, que é causada pela transmutação das redes sociais 

na mediação do computador e, de forma específica, na mediação dos sites de rede 

social (RECUERO, 2012). 

O conceito de capital social não tem aspectos homogêneos na literatura. A 

maioria dos autores concorda apenas que se trata de um valor obtido através do 

pertencimento a um grupo social (RECUERO, 2012). 

O capital social tem um duplo aspecto. Para compreendê-lo, é preciso 
analisar “como os indivíduos investem nas relações sociais” e como, em um 
segundo momento, “como capturam os benefícios nessas relações” (Lin, 
2001, p. 21). Ou seja, de um lado está o recurso pessoal que é investido 
pelos atores na rede com o objetivo de obter benefícios. Do outro está o 
retorno do investimento, ou seja, o benefício que um determinado ator 
realmente consegue obter deste investimento (RECUERO, 2012, p. 600). 

Por sua vez, Ugarte (2008, apud REBELLO, 2012) alerta como a mudança na 

estrutura da informação marcada pelo surgimento das ferramentas pessoais de 

computação e de uma rede global distribuída de comunicações (a Internet), que 

conectou milhões de computadores hierarquicamente iguais, contribuiu para uma 

nova distribuição de poder. 

Um dos grandes desafios do marketing contemporâneo é adequar a 

comunicação à nova realidade digital. A comunicação publicitária voltada para uma 

audiência passiva, chamada de mídia de massa, cedeu espaço para uma “lógica das 

redes” (CASTELLS, 2003), em que o consumidor assume o comando, escolhe 

quando, onde e como acessar a informação. Passa-se do marketing “push”, 

centrado na transmissão de mensagens e na interrupção, para o marketing “pull”, de 
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acesso, centrado no consumidor (CARVALHO, 2011). Em seu estudo, Rebello 

(2012, p. 404) cita: 

Segundo Jenkins (2008, p.47) ver um anúncio e comprar um produto já não 
basta, assim, uma empresa deve convidar o público para entrar na 
comunidade da marca. Para Spyer (2007), as redes sociais como são 
conhecidas hoje, teriam sido uma evolução dos sites de relacionamento, 
populares até o final dos anos 1990, que ajudavam as pessoas a encontrar 
parceiros. Essas redes teriam surgido para atender a demanda por 
relacionamentos em outros níveis como o profissional e o social, ou ainda, 
por temas de interesse específico. Para o autor, a característica 
diferenciadora dos novos social networking services é que eles não se 
limitaram a cruzar informações para aproximar desconhecidos com potencial 
de relacionamento, mas também oferecer possibilidades de reconstrução 
social na internet, potencializando a rede de familiares, amigos e colegas. 

Percebe-se como efeito colateral a rastreabilidade desenvolvida pela 

tecnologia das ferramentas de redes sociais virtuais, os consumidores se tornaram 

mais vulneráveis graças à grande quantidade de informação disponível na rede, o 

que também gerou insegurança para a decisão de compra, devido às dificuldades de 

escolha, de conhecimento, de orientação, de familiaridade e de confiança diante de 

ofertas sempre renovadas e modificadas (REBELLO, 2012). 

Atualmente sistemas computadorizados de recomendação são muito 

utilizados para recomendação de produtos e até mesmo no laço entre pessoas. Os 

portais de comércio eletrônico, por exemplo, utilizam estas ferramentas para 

recomendação de produtos, enquanto as redes sociais as utilizam para sugerir 

novos contatos (JUNIOR; OLIVEIRA, 2011). 

As técnicas mais amplamente empregadas em sistemas de recomendação 

são as do filtro colaborativo e dos sistemas baseados em conteúdo. O filtro 

colaborativo não se importa com o tipo do item/produto e nem seus atributos, 

levando em consideração apenas a interação de outros usuários para realizar suas 

recomendações, enquanto o filtro baseado em conteúdo utiliza o conhecimento a 

respeito dos itens/produtos e seus atributos para realizar a recomendação (JUNIOR; 

OLIVEIRA, 2011).  

2.3.2. As estratégias de comunicação em redes de relacionamento 

virtual e o boca a boca 

A comunicação mediada por computador provê novas formas de interação 

social e o reconhecimento da existência de novos grupos de referências. Para 

Kozinets (1999) estamos em face da era do marketing “e-tribalizado”, na qual as 

empresas para obter sucesso devem considerar que as comunidades são mais 
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ativas e equipadas com maior censo crítico, estando menos suscetíveis a processos 

de comunicação convencional. Sob esta ótica convém citar Castells (2003, p. 47): 

 

Alguns usuários envolvidos nessa interação social eram tecnologicamente 
sofisticados, como pesquisadores da Arpanet que criaram uma das primeiras 
listas de correspondência temática [...] quando a web explodiu na década de 
1990, milhões de usuários levaram para a Net suas inovações sociais com a 
ajuda de um conhecimento técnico limitado. No entanto, a contribuição que 
deram na configuração e na evolução da Internet, inclusive na forma de 
muitas das suas manifestações comerciais, foi decisiva. 

 

Segundo Arndt (1967), o boca a boca ou WOM (word of mouth) é uma 

comunicação não comercial, oral, entre pessoas acerca de um produto, marca ou 

serviço, em que quem recebe reconhece um interesse não comercial na informação 

que foi transmitida. Brezeale (2008) sustenta que este tipo de comunicação possui 

três características marcantes: espontaneidade, confiabilidade e flexibilidade.  

Com o advento da Internet, no entanto, o boca a boca não desaparece 

instantaneamente e nem é necessariamente espontâneo, variando de plataformas 

em que as próprias empresas moderam as discussões a sites criados por 

consumidores (ANDRADE et al., 2006).  

Outras plataformas disponíveis para que consumidores se manifestem são: 

sites de avaliação do produto, sites dos fornecedores, sites das marcas, blogs 

pessoais, redes sociais e comunidades virtuais (BICKART; SCHINDLER, 2001). 

A força deste tipo de estratégia de comunicação está no fato de elas serem 

apelativas porque combinam uma perspectiva de superação da resistência com 

baixos custos e rápida entrega, especialmente através da tecnologia, por exemplo, a 

Internet, que fornece vários meios para os consumidores compartilharem com os 

outros seus pontos de vista, preferências, ou experiências, principalmente em sites 

de relacionamentos devido à popularidade deles (TRUSOV; et al., 2009).  

Para Brezeale (2008) a Internet mudou a definição de boca a boca. Com a 

intenção de oferecer uma teoria que integrasse as transformações no conceito de 

WOM, foi proposta a terminologia WOMM – word of mouth marketing, que “é a 

influência intencional na comunicação consumidor para consumidor através das 

técnicas profissionais de marketing” (KOZINETS et al., 2010). O conceito 

apresentado de WOMM pode servir tanto para expressar contentamento quanto 

descontentamento com a experiência de consumo.  

A percepção de não haver interesse comercial na prática do boca a boca já 

não existe mais, pois segundo Brezeale (2008), profissionais da área de marketing 
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passam a gerenciar este componente. Neste ponto reside a desconfiança em aceitar 

críticas ou recomendações encontradas na Internet, porque a pessoa ou 

organização dona do site detém controle sobre toda informação, e pode adicionar ou 

apagar o conteúdo para atender a interesses próprios (LEE; YOU, 2009). 

Nesse sentido, muitas empresas, para incentivar a propaganda boca a boca, 

incluem o testemunho de “personalidades famosas” ou experts em sua 

comunicação. O objetivo é emular o processo de comunicação interpessoal, 

segundo o qual alguém em que você confia recomenda um novo produto (TRIPP; 

CARLSON, 1994). 

Novamente, com o objetivo de simular esse processo interpessoal de difusão 

de inovações, diversas empresas têm incluído algumas mensagens negativas em 

sua comunicação publicitária. Existem, inclusive, estudos que sugerem que uma 

mensagem com alguma informação negativa sobre o novo produto pode ser mais 

efetiva que uma mensagem em que apenas aspectos positivos são apresentados 

(CROWLEY; HOYER, 1994). 

O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e 

de interação e novos tipos de relacionamentos sociais. E, assim, com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do ambiente 

físico, de tal maneira que indivíduos podem interagir uns com outros ainda que não 

partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal (SILVEIRA; SOARES, 2011). 

As comunidades virtuais são grupos de interesses que têm como objetivo 

reunião de pessoas que procuram desde uma simples troca de informações até 

pessoas que procuram amizades, namoros entre outros (SILVEIRA; SOARES, 

2011). Segundo Recuero (2009), as redes sociais podem ser subdivididas em dois 

pilares, os Atores e as Conexões. 

Para Silveira e Soares (2011), nos grupos sociais sempre existem indivíduos 

que são definidos como líderes de opinião, enquanto os outros são os seguidores. 

Os líderes geralmente são escolhidos espontaneamente pelo grupo, conseguindo 

exercer no seu interior uma influência forte e difundir uma determinada tendência. 

Por essa característica de espontaneidade, não existe uma pessoa que sempre será 

líder de opinião; cada um pode atuar como líder ou seguidor em situações 

diferentes. 

Sob esse prisma, é percebido que o ponto de partida de uma ação de 

Marketing WOMM é feito a partir de uma estratégia definida por um plano de 

marketing, diferente do boca a boca convencional que ocorre sem controle, 
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aparecendo de maneira espontânea (ANDRADE et al., 2006). Isso quer dizer que 

ocorre uma movimentação inicial para a disseminação da mensagem utilizando a 

Internet e tendo até mesmo apoio do composto de marketing. 

Para Kozinets et al. (2010), a mensagem de marketing nas comunidades on-

line é influenciada por quatro fatores importantes. Ela é afetada por: i) seu 

posicionamento no que genericamente classificam como linhas de interesse da 

comunidade; ii) por ocorrer incorporada em um fórum especifico, embora, a WOM 

possa se desenvolver em contextos adjacentes do relacionamento; iii) a 

comunicação WOM é afetada por normas comunitárias que regem a expressão, 

transmissão e recepção de uma mensagem e de seus significados nas redes 

sociais, e finalmente, iv) a mensagem e os significados da comunicação pelo WOM 

são fortemente afetados pelas características promocionais da campanha. 

Uma pesquisa elaborada pela Socialbakers (2012) mostra que no âmbito do 

consumo, os usuários utilizam as redes sociais, principalmente o Facebook, para 

obter informações pré-compras, dar conselhos sobre empresas e produtos e 

compartilham conteúdo sobre marcas.  

Através da interpretação do Gráfico 1, pode-se identificar os dez setores de 

maior sucesso no boca a boca do Facebook: 

 

 

Gráfico 1 - Os 10 setores de maior sucesso no Facebook em boca a boca. 

Fonte: Social Baker, 2012. 
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2.3.3. O Facebook 

O software mediador de redes sociais virtuais Facebook foi desenvolvido e 

lançado em 2004, com um foco inicial bem diferente do que percebido atualmente. 

Este sistema, como o nome insinua, buscava ser uma reprodução virtual dos 

tradicionais “yearbooks” escolares estadunidenses, e, para participar, era preciso ser 

filiado a uma escola ou universidade americana, sendo que os elos sociais só eram 

estabelecidos com base nesta premissa (RECUERO, 2012). 

Segundo Recuero (2012b), no começo os perfis dos usuários não se 

tornavam públicos na internet, pelo contrário, eram visíveis apenas para os 

participantes do sistema. Sob esse aspecto, no início das atividades o Facebook 

apresentava apenas uma pequena parte do perfil do participante, que podia ser 

encontrado através da ferramenta de busca do sistema e que também possibilitava 

ao usuário adicionar ou ser adicionado a redes sociais de participantes. 

Posteriormente, o Facebook passou a oferecer a participação no sistema para 

pessoas de fora do ambiente, aumentando o alcance das redes de interação. 

Atualmente, no sistema do Facebook, o usuário ingressa numa tela inicial 

chamada de “Feed de notícias”. Esta página de abertura permite ao usuário ler todas 

as postagens do seu grupo de relacionamento, escrever algo sobre um link da 

Internet ou do próprio sistema de rede social e escolher o público-alvo para o qual 

deseja publicar um comentário (FACEBOOK, 2014a). 

Uma das funcionalidades mais usadas no Facebook é o “botão” de interação 

curtir, que é acionado sempre que o ícone “curtir” é selecionado na tela. Através 

desta funcionalidade um usuário deste sistema pode propagar para seu grupo de 

relacionamento comentários, imagem, link, vídeo ou a postagem de outro usuário 

disponibilizada no sistema (FACEBOOK, 2014b). 

O ato de “curtir” significa informar a sua rede social virtual que o conteúdo é 

interessante e merecedor de sua indicação. Este recurso cria a chance de interação 

entre usuários que não se conhecem e estimula a viralização da informação 

(GOLLNER; GOULART, 2012). 

Outra funcionalidade importante no Facebook é o botão de interação 

“compartilhar”, que permite que o usuário escreva algo sobre um link ou postagem 

de um relacionado que foi publicada na linha do tempo dele, permitindo até a 

escolha do público-alvo para o qual deseja propagar esta informação (FACEBOOK, 

2014c). 
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Além das funcionalidades internas do sistema, o Facebook possibilita vincular 

um perfil a conteúdos externos ao site por intermédio de plug-ins sociais ou a 

anúncios dentro ou fora do Facebook (FACEBOOK, 2014d). Este recurso não se 

restringe ao ambiente do sistema, e pode ser encontrado em várias páginas da 

Internet. Ao “curtir” o conteúdo de fora, o usuário traz para sua rede social do 

Facebook uma discussão acerca da informação compartilhada (GOLLNER; 

GOULART, 2012). 

A manifestação positiva “curtir” é bastante utilizada para recomendar as 

páginas, que são páginas especiais presentes no sistema e criadas através de uma 

ferramenta do sistema para representar uma organização, marca ou grupo social 

(FACEBOOK, 2014e). Hoje pode-se notar que são muito utilizadas na Internet como 

o site oficial de várias organizações.  

Diante do potencial do sistema Facebook como propagador de conteúdo, e 

também como fonte de informação sobre o público participante da rede, várias 

organizações utilizam o sistema em ações de comunicação corporativa neste 

ambiente. As empresas têm a sua disposição, neste caso, ferramentas especiais de 

gerenciamento das contas corporativas (GOLLNER; GOULART, 2012). 

O perfil corporativo permite que as companhias criem seu próprio espaço para 

publicar conteúdo e para encorajar os usuários do sistema a acompanhar, “curtir”, as 

mensagens postadas nas páginas (GOLLNER; GOULART, 2012), além das 

ferramentas intrínsecas do sistema, as empresas podem utilizar “plug-in” 

desenvolvidos por terceiros para administrar lojas virtuais que operam nesse 

ambiente, a exemplo do Likestore (REBELLO, 2011).  

Todo o usuário que “curte” ou segue uma página ou comunidade, torna-se um 

fã da página, passando a receber as publicações dessa página. 

O Facebook disponibiliza ainda meios de incentivar mensagens postadas 

pelos usuários através da estratégia de “histórias patrocinadas”, que são atividades 

pagas por uma organização ou usuário para que uma postagem possa ser exibida 

com maior destaque dentro do seu grupo de relacionamento, aparecendo no topo ou 

na barra lateral à direita do seu “Feed de notícias”, aumentando deste modo as 

chances de capturarem a atenção dos usuários (FACEBOOK, 2014f). 

Além desta ação, o usuário do Facebook pode ainda contratar anúncios no 

sistema, que serão exibidos na coluna direita de tela do sistema. Anúncios podem 

aparecer em vários tipos de páginas, incluindo aplicativos, fotos, linhas do tempo e 

página inicial. Além disto, a publicação é relacionada às atividades do usuário que 
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são mapeadas com base nos hábitos e preferências e círculo de amigos registrados 

no sistema (FACEBOOK, 2014g). 

Para administrar o que deve ser mostrado para cada usuário na sua linha do 

tempo, o Facebook utiliza um sistema de controle baseado no “Edge Rank”, que é 

um algoritmo criado para filtrar as informações dos “Feeds de notícias”, de modo a 

exibir somente aquilo que é mais relevante para cada usuário na sua linha de tempo. 

Este algoritmo leva em conta basicamente os índices de afinidade; peso da 

publicação e tempo da publicação com o usuário (BRITO; MALHEIROS, 2013). 

O índice afinidade estabelece a afinidade entre a página e a pessoa que 

curtiu o post, ou seja, mede principalmente as interações que o usuário teve com 

uma página, como as “curtidas” em posts, comentários ou compartilhamentos. O 

índice peso estima o nível de interesse do usuário acerca de uma publicação, e é 

calculado com base na popularidade do post medida pelos cliques, “curtir”, 

“compartilhar” e comentários. Finalmente, o índice tempo categoriza as postagens 

por ordem cronológica, dando maior valor a publicações mais recentes no “Feed de 

notícias”. 
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CAPÍTULO III – INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

A palavra música, do grego musikétéchne, a arte das musas, é, segundo Leite 

(2009), arte e simultaneamente produto simbólico que representa e expressa 

momentos particulares dos indivíduos e das sociedades. 

Para a autora, a história da música e de seus suportes se desenvolveu 

fortemente afetada pelos avanços tecnológicos. Uma abordagem histórica sobre a 

indústria fonográfica, segundo Abreu (2009), permite revelar a pluralidade dos 

objetos que têm sido alvo de lutas e de negociações entre os vários atores deste 

campo, bem como evidencia a natureza distinta desses objetos, que não se 

restringem apenas às ordens do econômico ou do cultural. 

Ainda segundo Leite (2009), as limitações tecnológicas e técnicas relativas à 

própria gravação sonora impediram que o fonógrafo se tornasse, de imediato, um 

dispositivo de comunicação, no sentido em que Edison o concebeu como uma 

máquina utilitária, isto é, como um aparelho destinado a conservar e a reproduzir o 

som e, consequentemente, aplicável a diversas atividades administrativas, 

pedagógicas e de armazenamento de informações da época. Um prolongamento do 

telefone, cujas aplicações eram particularmente úteis no domínio das práticas 

administrativas. 

Entretanto, a divulgação destes aparelhos em exposições, feiras industriais e 

em exibições em laboratórios, nas ruas e em estabelecimentos comerciais, 

descortinou o potencial destes equipamentos para o entretenimento, sendo que o 

sucesso destas exibições redefiniu o uso esperado da “máquina falante” e, com isso, 

iniciou a produção de registros sonoros dedicados à audição lúdica, bem como a 

respectiva produção em quantidade (ABREU, 2009). 

3.1. O NEGÓCIO DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

O advento da indústria fonográfica coincide com a criação do cilindro de cera 

de Edson (VIVEIRO; NAKANO. 2008), tecnologia chave para o processo produtivo 

de gravação de sons que foi evoluindo à medida que novos ciclos de inovações 

traziam novas tecnologias para serem incorporadas ao processo produtivo da 

música. 

Embora o mercado de discos seja relativamente recente, o comércio da 

música é bem mais antigo, tendo sua origem na Idade Média. Contudo, o primeiro 

grande pico neste comércio aconteceu no ano de 1765, quando o impressor 
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Immanuel Breitkopf encontrou um novo processo de impressão musical, que muito 

barateou a difusão de partituras para uso doméstico (TACUCHIAN, 1994). 

No emergente ambiente capitalista do início do século XX, o negócio 

fonográfico se desenvolveu numa mistura complexa de tecnologia e comércio 

altamente rentável. Como todo negócio, a indústria fonográfica está inserida em um 

contexto maior que é o da indústria cultural (LIMA, 2011).  

Segundo Adorno (2002), “a indústria cultural é uma ferramenta de expansão 

dos ideais capitalistas e é usada como clava que impede a formação de indivíduos 

autônomos, independentes”, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Para 

ele, o homem no contexto da indústria cultural é um mero instrumento de trabalho e 

consumo. 

Sob este aspecto, pode-se perceber que Adorno (2002) realça o aspecto 

demanda e consumo desse negócio, pois identifica que a principal força da indústria 

cultural está em proporcionar ao homem necessidades. Mas não aquelas 

necessidades essenciais para viver dignamente, ao contrário, as necessidades do 

sistema vigente.  

Na visão desse autor, o consumidor resultante desse sistema viverá 

insatisfeito compelido a consumir de forma incessante, gerando uma demanda cada 

vez maior de consumo. Esse controle é exercido principalmente pelo desejo de 

posse constantemente renovado em função do progresso técnico e científico, que é 

manipulado pela própria indústria cultural. 

Em sintonia com esse pensamento, a indústria fonográfica vem produzindo 

padrões estéticos para consumo, por meio de prospecção e formatação de artistas 

na exata medida de seus interesses comerciais, e com grandes esforços de 

marketing, garantido em poucos casos, expressivas vendas de discos (DIAS, 2000). 

Bourdieu (2007) cita: 

 

Em matéria de bens culturais [...] o ajuste entre oferta e demanda não é o 
simples efeito da imposição que a produção exerce sobre o consumo, nem o 
efeito de uma busca consciente mediante a qual ela antecipa as 
necessidades dos consumidores, mas o resultado da orquestra não objetiva 
de duas lógicas relativamente independentes, ou seja, a dos campos de 
produção e a do campo de consumo: a homologia, mais ou menos perfeita, 
entre os campos de produção especializados em que se elaboram os 
produtos e os campos (das classes sociais ou da classe dominante) em que 
se determinam os gostos, faz com que os produtos elaborados nas lutas de 
concorrência travadas no espaço de cada um dos campos de produção e que 
estão na origem da incessante mudança desses produtos encontrem, sem 
terem necessidade de procurá-la propositalmente, a demanda que se elabora 
nas relações, objetiva ou subjetivamente, antagonistas que as diferentes 
classes e frações de classe mantêm a propósito dos bens de consumo 
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materiais ou culturais ou, mais exatamente, nas lutas de concorrência que os 
opõem a propósito desses bens e que estão na origem da mudança dos 
gostos. Mediante essa orquestração objetiva da oferta e da demanda é que 
os mais diferentes gostos encontram as condições de sua realização no 
universo dos possíveis que lhes oferece cada um dos campos de produção, 
enquanto estes encontram as condições de sua constituição e de seu 
funcionamento nos gostos diferentes que garantem um mercado - em prazo 
mais ou menos longo - a seus diferentes produtos. (BOURDIEU, 2007. p. 
215) 

 

Ainda segundo Dias (2000), neste contexto deve-se realçar a grande 

importância do papel do produtor musical, responsável por perceber a demanda 

reprimida e por esculpir o artista. Não é difícil perceber que nem todo artista 

interessa a esse negócio e o critério de escolha não é, necessariamente, qualidade 

e sim aquele que seja facilmente consumido. São os artistas de marketing que 

movimentam a indústria e garantem a sustentação dos artistas “autênticos” com 

públicos garantidos, selecionados, mas de pouca expressividade no faturamento das 

gravadoras. 

Quadro 1 - Etapas da cadeia produtiva da música. 

 

Fonte: Viveiro; Nakano, 2008. 

 

A cadeia produtiva da música demonstrada pelas etapas delineadas no 

Quadro 1, e o modelo de negócio da indústria fonográfica tal como está sendo 

percebido recentemente (Quadro 2), à semelhança de outros negócios, vem 

passando por transformações através de fusões, aquisições, terceirizações, etc., 

ajustando-se às conjunturas socioeconômicas, como mostra a cadeia de valor atual 

(DIAS, 2000). 

No Quadro 2 pode-se notar a evolução da desverticalização da cadeia de 

valor da indústria fonográfica, na qual as atividades de criação, produção e 

distribuição do disco estão “terceirizadas”. Com isso, as gravadoras passaram a 

atuar de forma enxuta, focalizando seus recursos nos processos de maior valor 
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agregado. Essa estrutura foi viabilizada em parte pelo desenvolvimento das 

tecnologias digitais de produção musical (VIVEIRO; NAKANO. 2008). 

Sob essa perspectiva, estúdios com alta qualidade de gravação foram criados 

em praticamente todo o país. A disseminação foi fundamental não só para a criação 

de novos gêneros, como também para um expressivo crescimento do número de 

gravadoras independentes, que vieram a se tornar à única via de acesso ao 

mercado para os novos artistas e tendências (DIAS, 2000). 

O movimento das gravadoras independentes, entretanto, não pretendeu fazer 

concorrência às gigantes do mercado, e sim oferecer um espaço alternativo para a 

demanda reprimida de gêneros culturais, de grupos regionais e até de expressões 

sociais de nicho (DIAS, 2000).  

O crescimento deste mercado independente permitiu, na verdade, que as 

grandes gravadoras minimizassem seus riscos com investimentos em novos artistas 

e aproveitaram para iniciar uma intensa terceirização de suas atividades de 

produção. Fica claro, portanto, que o processo de terceirização só se tornou viável 

graças ao advento da nova tecnologia digital (DIAS, 2000). 

 

Quadro 2 - Quebra de barreiras na cadeia produtiva da música. 

 

Fonte: Viveiro; Nakano, 2008. 



43 
 

 

 

Contudo, o mercado fonográfico contemporâneo, envolvendo gravadoras 

(multinacionais e independentes) e os consumidores de música, passa hoje por um 

momento de dúvida se o suporte físico sobreviverá aos avanços digitais e também a 

própria sobrevivência das gravadoras é colocada em pauta, com muitos alegando 

seu fim. Muitos novos modelos de negócio são abertos para servirem de 

intermediário entre artistas e consumidores. Contudo, a problemática da divulgação 

ainda não foi resolvida (VIVEIRO; NAKANO. 2008). 

3.2. A DIVULGAÇÃO DO PRODUTO FONOGRÁFICO 

As questões relativas à difusão das mercadorias musicais, sobretudo no 

contexto da cultura mundial, são muito complexas. Muitas vezes se atribuí a essa 

etapa a crença de que o sucesso de vendas é resultado natural da eleição do 

público. Entretanto, vende-se um produto na intensidade e alcance de suas técnicas 

de difusão e marketing (DIAS, 2000).  

A indústria fonográfica obviamente objetiva fazer com que seus produtos 

sejam consumidos, contudo, o consumo cultural possui características de habituação 

(NASCIMENTO, 2005). Segundo Bourdieu (2007), há um processo de aprendizagem 

através do consumo cultural, de modo que o consumo futuro, de maneira geral, é 

orientado pelo consumo passado, o que pode também ser extrapolado para a 

construção do gosto artístico, em que fortes traços dos consumos passados são 

percebidos.  

Bourdieu (2007) considera ainda que o consumo artístico é também um 

consumo de impulsão, ou seja, o consumidor forma um projeto de consumo cultural 

consciente ou inconsciente, mas a intenção só se transforma em consumo efetivo se 

houver oportunidade.  

À semelhança de outros campos culturais, o consumo e o gosto musical são 

frutos dos habitus, que sofrem constante influência de ações da indústria cultural e 

também da necessidade de distinção social, o que contribui para um consumo 

cumulativo e crescente no interior do campo (BOURDIEU, 2007). 

Martín-Barbero (2003) acredita que as pessoas reinterpretam o que leem, 

ouvem ou veem baseadas em conhecimentos próprios, os quais sofrem influências 

do ambiente social que os permeia, mostrando que há interferência de diversos 

fatores sociais, culturais, políticos e educacionais no processo comunicacional, ou 

seja, de mediações. 
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Num primeiro instante é importante considerar que a música tem se 

desenvolvido como uma mercadoria cultural de características particulares, não só 

pela proximidade com que possui com as pessoas, mas, sobretudo, por sua ampla 

capacidade de se difundir (TOLEDO, 2007). 

Como qualquer produto oferecido para consumo, as experiências musicais 

também são divididas em categorias de classificação. Para Trotta (2005, p.185), as 

atividades modernas do consumo da música (pensar sobre música, falar sobre 

música, fazer música, ouvir música, dançar, etc.), se relacionam a uma referência 

taxionômica, a qual é representada pela divisão do universo musical em gêneros, 

“que orientam o consumo e as expectativas dos consumidores, estabelecendo 

distinções entre as diferentes experiências musicais”. 

Martín-Barbero (2003) amplia esse conceito e coloca que o gênero musical 

não é somente uma “qualidade da narrativa” do bem simbólico, mas um mecanismo 

de onde os agentes conseguem obter o reconhecimento para o bem e, a partir dele, 

oferecem a chave de “decifração do sentido” do produto. 

Toledo (2007), nos mostra que, em função do desenvolvimento tecnológico 

que tem marcado a história da sociedade contemporânea, principalmente nos efeitos 

sobre o desenvolvimento da indústria cultural, faz parecer que hoje é possível ouvir 

música praticamente em todos os lugares que se visita, seja nos rádios portáteis, no 

carro, no computador, nos aparelhos celulares, nos iPods e aparelhos de MP3, 

desconsiderando aqui os ambientes sociais. 

O autor destaca ainda que a música tem se diferenciado de outras 

mercadorias da indústria cultural pela sua capacidade de interagir com os outros 

setores da produção cultural, servindo como pano de fundo a diferentes formas 

narrativas: publicidade, cinema, peças teatrais e produção televisiva. 

Há ainda, e isso é importante realçar, o fato de que a indústria fonográfica, 

diferentemente de outros setores, não divulga por si só seu produto no mercado, ao 

contrário, ela utiliza os outros meios culturais de divulgação, como televisão, rádio, 

revistas, jornais, cinema, etc. para essa atividade (NASCIMENTO, 2005). 

Nesse aspecto, graças à sua capacidade de difusão, as mercadorias musicais 

se integram a diferentes mídias. Tudo isso somado constitui uma das principais 

razões que transformaram a indústria fonográfica num dos setores mais lucrativos de 

todo o sistema de produção dos bens culturais/simbólicos (TOLEDO, 2007). 
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Segundo Dias (2000), a divulgação por meio do rádio representa apenas o 

meio mais usual de difusão do produto musical. Atualmente o marketing dos artistas 

abrange vários componentes da indústria cultural.  

Alves (2002) nos ensina que agentes de publicidade e relações públicas nas 

gravadoras têm a incumbência de entregar, além do disco, o material promocional 

(como os press-releases) à imprensa, destacando-se neste grupo os revisores e 

críticos musicais. Segundo o autor, o material completo, composto de cópias 

revisadas do produto, vídeos e press-releases, são entregues às emissoras de TV.  

A partir desse momento, menções sobre o lançamento do álbum começam a 

aparecer em noticiários de TV, estações de rádio e sites na Internet, além de 

publicações especializadas. 

Nesse ponto do processo, prossegue Alves (2002), a “música de trabalho”, 

que é determinada pela gravadora como a que supostamente tem o maior potencial 

de se transformar num sucesso, começa a ser ouvida nas rádios e nos programas 

de TV. Além disso, o artista passa a ser entrevistado pela mídia convidada para 

cobrir o lançamento, falando do novo trabalho, para atrair o público que se deseja 

atingir.  

Para completar o processo, iniciam-se as apresentações ao vivo com ampla 

divulgação. Com o produto físico entregue nos pontos de venda e o processo de 

divulgação completo, tudo está pronto para que o consumidor esteja apto a efetuar a 

compra em sua loja preferida, incluindo mais recentemente os ambientes virtuais de 

venda (ALVES, 2002). 

Desse modo, a TV pode ser considerada como um dos meios que requer 

maior investimento. Assim sendo, a gravadora à qual pertence o artista passa a ter 

relevância a partir do momento em que o produto musical para ser anunciado, ou 

simplesmente apresentado na TV, passa a necessitar da legitimação de uma grande 

empresa fonográfica para obter espaço na programação (DIAS, 2000). 

Programas de grande público, como “Domingão do Faustão” (da TV Globo) 

entre outros, não costumam aceitar produtos que não tenham a marca de uma 

grande gravadora, pois buscam o retorno em termos de audiência. Justificam que a 

participação dos artistas nesses programas é devida ao sucesso que fazem os 

artistas, no caso dos estreantes, devido à “novidade” que representam (DIAS, 2000).  

Um grupo musical em fase de grande sucesso, ou quando é 

reconhecidamente consagrado no campo artístico, a emissora de TV pode convidá-

lo pagando um alto cachê pela apresentação. Em outros programas, como no de Jô 
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Soares “Onze e Meia”, podem acontecer três alternativas distintas: o artista ou o 

entrevistado tanto pode pagar quanto pode receber, ou ainda a apresentação pode 

não envolver qualquer quantia em dinheiro (DIAS, 2000). 

Ainda no domínio da TV, a Music Television (MTV) tornou-se um forte aliado 

da indústria fonográfica brasileira na divulgação musical. Por se tratar de um canal 

que opera com sinal aberto, atinge as maiores cidades do Brasil. Sua programação é 

diversificada e inclui lançamentos de grupos, artistas, notícias, entrevistas, debates e 

programas especiais, com grupos de menor sucesso ou alternativos. Entretanto, a 

maior parte da grade de programação é destinada à veiculação de videoclips, que 

são normalmente financiados ou produzidos pelas próprias gravadoras, como parte 

do investimento em marketing (DIAS, 2000). 

No caso da mídia impressa, não é comum a utilização de anúncios 

publicitários para a divulgação dos produtos fonográficos, embora os lançamentos 

de discos, a realização de shows ou mesmo a vida pessoal do artista sejam sempre 

assuntos valorizados e explorados por jornais e revistas (DIAS, 2000).  

Segundo Dias (2000), no que tange os setores especializados da imprensa, 

como cadernos de cultura dos grandes periódicos, a divulgação de discos é feita 

também diretamente nas redações por divulgadores profissionais que são 

funcionários das gravadoras, e que buscam interagir com os críticos musicais para 

conseguir destaque para seus produtos. 

Para Santini (2011), uma das estratégias do processo de “produção da 

demanda” é da recomendação de produtos culturais por figuras ilustres, críticos por 

exemplo, que se tornam onipresentes nos meios de comunicação (jornal, revistas, 

rádios, cinema, televisão), apresentando-se, em menor escala, de forma explícita em 

comerciais veiculados nos espaços publicitários, ou primordialmente de forma 

implícita, nos espaços editoriais ou de programação dos meios de comunicação.  

O processo de recomendação de bens culturais é regido usualmente pela 

“produção da crença em um determinado sistema de classificação artístico que 

estrutura a percepção e a apreciação dos produtos” (SANTINI, 2011). Significa dizer 

que os esquemas classificatórios agem sobre as estruturas sociais e psicológicas 

dos agentes implicados em situações historicamente contextualizadas.  

Sob esse aspecto, o baixo custo e a efetividade da mídia em tempo real no 

ambiente virtual passaram a ocupar um espaço cada vez mais significativo nas 

ações de marketing das gravadoras (VIANA, 2008).  



47 
 

 

Assim, ainda segundo Viana (2008), tornou-se interessante para as empresas 

utilizar a dinâmica das redes sociais para desenvolver ações e estratégias 

midiáticas, baseadas no poder da interação coletiva e da reputação, partindo da 

premissa de que esse ambiente propicia que uma mensagem seja alterada em seus 

ínfimos fragmentos, e seja percebida a reconstrução do significado dos produtos. 

Entretanto, a divulgação de conteúdo e opiniões começa ser feita de forma 

mais difusa, quase sem barreiras, sofrendo uma grande influência dos participantes, 

pois as redes sociais mediadas por computador tornaram mais fácil, barata e 

dinâmica a divulgação e a construção de significados da música. 

Descortina-se no horizonte dessa indústria um novo canal de comunicação, 

no qual as novas mídias precisarão trabalhar com a sensibilidade das redes 

formadas por ligações emotivas, autênticas e genuínas, construídas por laços de 

confiança calcados na reputação de seus participantes, já que nesta cultura cada bit 

de informação colabora para o incremento do coletivo (VIANA, 2008). 

  



48 
 

 

CAPÍTULO IV - METODOLOGIA 

O método de pesquisa científica é definido por Gil (2010) como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento. Esta 

pesquisa foi realizada utilizando a abordagem qualitativa, por ser um método 

adequado para investigar como as redes sociais virtuais podem ou não influenciar o 

comportamento de consumo do consumidor.  

De acordo com Creswell (2010, p. 26) “a pesquisa qualitativa é um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano”. Para o autor “[...] na pesquisa qualitativa, a intenção é 

explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno central e 

apresentar as perspectivas ou significados variados dos participantes” (Ibidem, p. 

162). 

Ainda de acordo com Creswell (2010, p. 52), é fundamental perceber que na 

pesquisa qualitativa “[...] os investigadores usam a literatura de maneira consistente 

com as suposições de conhecimento do participante, e não para prescrever 

questões que precisem ser respondidas pelo ponto de vista do pesquisador”. 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

No que diz respeito aos fins, a pesquisa foi exploratória, pois investigou em 

que medida os agentes de comunicação da indústria fonográfica que atuam nas 

redes sociais virtuais influencia o comportamento de consumo do consumidor do 

produto fonográfico.  

A pesquisa exploratória é para Malhotra (2001, p. 106) “um tipo de pesquisa 

que tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-

problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão”. 

É importante registrar que o esforço investigativo se deu num campo ainda 

recente, com aspectos ainda não explorados. Sob esta perspectiva, Gil (2010, p. 27) 

ensina que “este método de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”. 

Foi também uma pesquisa descritiva, pois, após longa investigação, 

descreveu as influências das estratégias de comunicação da indústria fonográfica 

veiculadas nas redes sociais virtuais no comportamento de consumo do consumidor 

do produto fonográfico.  
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Gil (2010, p.27) evidencia em seus estudos que a pesquisa descritiva “[...] 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Ainda segundo o autor, as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática. “São também as mais solicitadas por organizações como 

instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc.” (GIL, 2010, p. 

28). 

4.2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

A estratégia metodológica adotada foi o estudo de caso do setor fonográfico 

inserido no contexto das redes sociais virtuais de relacionamento, uma vez ser este 

o método que melhor se enquadrou ao objetivo definido na pesquisa, qual seja o de 

identificar os fatores considerados como fundamentais e críticos para utilização da 

teoria da cultura do consumo. 

Conforme se pode ver em Yin (2001, p. 24), trata-se de uma metodologia 

válida nas situações em que as questões a serem respondidas são do tipo “como?” 

ou “por quê?”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e em 

situações nas quais o foco se encontra em fenômenos complexos e 

contemporâneos, inseridos no contexto da vida real. 

Apesar das limitações, o estudo de caso é o método mais adequado para 

conhecer em profundidade as nuances de um determinado fenômeno 

organizacional. Sob esse aspecto, mesmo se conduzindo um caso único, podem-se 

tentar generalizações e quando o contexto envolve casos decisivos, raros, típicos, 

reveladores e longitudinais (YIN, 2001). 

Para este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica porque, conforme 

Creswell (2010, p. 53), “[...] a literatura proporciona um pano de fundo útil para o 

problema ou a questão que conduziu à necessidade do estudo, [...]”. O autor reforça 

esse aspecto quando cita que a teoria na pesquisa qualitativa “[...] é utilizada como 

explicação ampla para o comportamento e as atitudes, e pode ser completada com 

variáveis, construtos e hipóteses” (Ibidem, p. 90). 

4.3. UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise desse estudo de caso foi a Global Records, termo 

fictício para se referir à empresa que disponibilizou as fontes de evidências para 
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consecução da análise, no processo da divulgação dos produtos fonográficos por 

meio do estudo das suas atividades de difusão no rádio e comunicação na sua 

página no Facebook. 

A Global Records foi escolhida por sua representatividade entre as 

empresas atuantes nesse ramo da indústria e pela facilidade ao acesso às 

evidências. Segundo Yin (2001, p.44), “a definição da unidade de análise (e, 

portanto, do caso) está relacionada à maneira como as questões iniciais da pesquisa 

foram definidas”.  

4.4. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

A seleção dos sujeitos foi constituída por indivíduos representativos para o 

objeto estudado. Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos 

foram selecionados aplicando-se os seguintes filtros: adultos e jovens, com idades 

na faixa de 20-50 anos, de ambos os sexos, moradores da Zona Sul e Oeste da 

cidade do Rio de Janeiro que já tenham comprado pelo menos um disco compacto 

musical e que fossem seguidores da página da Global Records na rede social 

Facebook. 

Cabe ressaltar que, em relação ao número de sujeitos entrevistados, foi 

aplicado o critério de saturação. 

4.5. FONTES DE EVIDÊNCIAS 

O estudo de caso possibilita a triangulação de dados como estratégia de 

validação. Para Yin (2001), é recomendado o emprego de múltiplas fontes de 

evidência em relação ao mesmo fenômeno, visando à construção de uma base de 

dados através de notas, documentos, tabulações e narrativas, de modo a 

estabelecer uma cadeia de evidências que possibilite ao leitor a percepção das 

evidências. Foram utilizadas como fontes de evidências: 

 Entrevistas; 

 Relatórios de divulgação em rádio; 

 Relatórios do Facebook; 

 Relatórios de venda;  

 Registros de arquivos da empresa;  



51 
 

 

4.6. COLETA E TRATAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

A principal fonte de coleta de evidências aplicada neste estudo foram as 

entrevistas semiestruturadas, com perguntas abertas, conduzidas individualmente 

face a face com os sujeitos selecionados. O roteiro das entrevistas foi embasado 

pela análise documental de relatórios e registros da empresa a respeito da 

divulgação em rádio, relatório de vendas e relatórios disponíveis na página de 

administração da comunidade Global Records Brasil na rede social Facebook. 

Indício da lógica da aplicação desta abordagem pode ser encontrada em 

Malhorta (2001), quando o autor defende que a entrevista em profundidade é uma 

entrevista direta, pessoal, em que um respondente de cada vez é instado por um 

entrevistador altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes e 

sentimentos sobre determinado tema.  

De acordo com Creswell (2010, p.174) “os pesquisadores qualitativos devem 

formular questões amplas e gerais para permitir aos participantes explicar suas 

ideias”. Este tipo de técnica poderá também ser beneficiada pela observação do 

pesquisador, o que poderá auxiliar na triangulação das evidências. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para 

tratamento e análise das manifestações dos sujeitos entrevistados. Creswell (2010) 

ensina que, em todo processo de pesquisa qualitativa, o pesquisador mantém o foco 

na aprendizagem do significado que os participantes dão ao problema ou à questão. 

Foram considerados os seguintes pontos durante as entrevistas: 

 As entrevistas foram marcadas em função da disponibilidade dos 

entrevistados. Cada participante foi contatado através de e-mail e/ou 

telefone, quando era informada a finalidade do estudo. 

 Antes do início de cada entrevista, foi informado ao entrevistado o 

objetivo da pesquisa e a importância da sua participação, destacando-

se o tratamento confidencial que se daria às informações colhidas. 

 As entrevistas transcorreram em ambientes privados, calmos e sem 

interferência de fatores externos no local onde transcorreram. 

 Foi explicado aos entrevistados que todo o processo seria gravado, e 

que a transcrição da entrevista estaria disponível para comentários e 

observações posteriores. 

 Os entrevistados foram estimulados a relatar suas preferências, 

experiências e expressar seus sentimentos sobre cada ponto que 
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julgassem relevantes, mesmo que estivessem fora do roteiro da 

entrevista. 

 Foram considerados aspectos comportamentais dos entrevistados, 

tais como tom de voz, ênfase em palavras e expressão corporal. 

 Ao final de cada entrevista, o pesquisador agradeceu a participação e 

contribuição do entrevistado no estudo e ofereceu entregar uma cópia 

transcrita da entrevista. 

Para enriquecer o estudo de caso foram consideradas para análise diversas 

fontes secundárias de evidências, tais como relatórios gerenciais de venda, 

divulgação em rádio dos produtos e publicações da gravadora no Facebook. 

A análise de evidências secundárias, conforme apresenta Malhotra (2001), 

ajuda a definir o problema de pesquisa de marketing e a desenvolver uma 

abordagem. Para o autor, antes de planejar a coleta de evidências primárias, o 

pesquisador deve analisar evidências secundárias que sejam relevantes para o 

estudo. 

As evidências obtidas foram analisadas por meio da técnica de análise de 

conteúdo, visto que, para Creswell (2010, p. 31), “a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”.  

Após análise do material, os resultados foram tratados e interpretados 

buscando responder à questão problema e aos objetivos traçados nesta 

investigação. De acordo com Creswell (2010, p. 228), “o procedimento básico no 

relato dos resultados de um estudo qualitativo é desenvolver descrições e temas que 

comuniquem perspectivas múltiplas dos participantes e descrições detalhadas do 

local ou dos indivíduos”. 

Bardin (2004, p. 31) mostra que “não existe o pronto-a-vestir em análise do 

conteúdo, mas somente algumas regras de base [...] A técnica de análise de 

conteúdo adequada ao domínio e aos objetivos pretendidos, tem que se reinventar a 

cada momento”. Para a autora, a análise de conteúdo pode ser concebida como “[...] 

um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 

marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto: as comunicações”. 

As categorias para análise foram adotadas com base no conceito de 

categorização semântica de Bardin (2004, p.111), tendo como subsídio os preceitos 

teóricos de comunicação mercadológica de Lupetti (2009) e Kunsch (2003) nas 

categorias da comunicação institucional e mercadológica, além da inclusão do 
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critério relacional criado e proposto por Gollner e Goulart (2013) para perceber 

nuances características do ambiente da rede de relacionamento social virtual.  

Quadro 3 - Critério de categorização de publicações no Facebook. 

Conteúdo da 
comunicação 

Subáreas Conteúdos Associados 

Institucional 

Marketing Social 
Ideia social; causa social; sociedade; meio ambiente; necessidades sociais; 
programa social. 

Jornalismo 
Empresarial 

Informações sobre a empresa em linguagem jornalística, com foco no público em 
geral. 

Assessoria de 
imprensa 

Informações sobre a empresa em linguagem jornalística, com foco nos veículos 
de comunicação (mídia). 

Identidade 
Corporativa 

Informações sobre a estrutura da empresa, organização funcional, histórico, 
filiais, etc.; apresentação de valores, filosofias e políticas. 

Imagem Corporativa Manifestações do público em geral a respeito de como percebem a organização. 

Editoração 
Multimídia 

Tratamento técnico-profissional ao produto comunicacional por meio de 
recursos multimídias (texto, som e imagem). 

Propaganda 
Institucional 

Divulgação das realizações da empresa; age sobre a sociedade, sem interesse 
mercadológico. 

Mercadológica 

Publicidade 
Atributos, características e benefícios de produtos e serviços. Ações publicitárias 
para promoção da marca/produto. 

Promoção de vendas Regulamentos; datas e fases de promoções; descontos; e brindes. 

Eventos 
Informações sobre feiras; exposições; congressos; workshops; seminários; 
lançamentos de produtos; convenções; entre outros eventos. 

Marketing direto Catálogo de vendas; mala direta; telemarketing; e envio de brindes. 

Merchandising 

Exibitécnica; layout do ambiente; demonstração do produto; promotores de 
vendas; degustação; materiais de ponto-de-venda (banners, displays, cartazes e 
faixas). 

Venda Pessoal 
Comunicações de vendas aplicadas diretamente ao consumidor via equipe 
comercial. 

Relacional 

Informações de interesse dos seguidores dos perfis colaborativos, numa 
linguagem impessoal e próxima do perfil do público, com intenção de 
estabelecer diálogos, conversações ou colaborações. 

Fonte: Adaptado de GOLLNER; GOULART. 2013 
 

Tanto para facilitar a análise das evidências quanto para orientar e direcionar 

o estudo, foram exportados do sistema diretamente para planilhas do Microsoft Excel 

(planilha eletrônica) os dados da página da Global Records no Facebook. Os dados 

foram inicialmente organizados por data de postagem.  

Todas as mensagens comunicacionais da Global Records no Facebook 

foram classificadas e reagrupadas nas categorias temáticas detalhadas no Quadro 

3, tendo sido classificada cada uma delas em conteúdo Mercadológica, Institucional 

ou Relacional. Em seguida, foram divididas por suas subáreas, de acordo com o 

assunto principal da mensagem identificado pela presença de palavras chaves. 

Foram também levantados os dados de presença ou não de links nas 

mensagens, além dos números totais de interações “Curtir”, comentários e respostas 

a usuários por parte das organizações. 
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4.7. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A natureza qualitativa aplicada nessa investigação é interpretativa e, portanto, 

sofre interferência das interpretações pessoais do pesquisador. Creswell (2010, p. 

209) alerta que “a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em 

que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e 

entendem”. Ainda segundo ele, “a presença do pesquisador pode influenciar as 

respostas” (Ibidem, p. 213). Como forma de minimizar essas limitações, o 

pesquisador procurou manter-se isento, na medida do possível, durante as 

entrevistas. 

A seleção dos sujeitos entrevistados foi restrita aos moradores das Zonas Sul 

e Oeste da cidade do Rio de Janeiro, na faixa etária de 20 a 50 anos, que já 

tivessem comprado pelo menos um disco compacto musical e que fossem usuários 

da rede social Facebook. Isso confere uma amostra muito restrita em relação à 

população de compradores e usuários dessa rede social na região.  

Outro ponto a ser considerado é que cinco entrevistados atuam 

profissionalmente no ramo do entretenimento, o que pode promover viés no 

resultado, dado que as relações profissionais promovem de alguma maneira uma 

visão interna do processo da indústria fonográfica.  

A coleta de evidências realizada por meio de entrevistas em profundidade 

também promove um ponto limitante a este estudo, visto que, segundo Creswell 

(2010, p. 213), “proporciona informações indiretas, filtradas pelos pontos de vista dos 

entrevistados”. 
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CAPÍTULO V - ANÁLISE DE RESULTADOS 

A pesquisa de campo foi dividida em duas fases, sendo analisados na fase 

inicial os relatórios gerenciais cedidos pela Global Records, buscando delinear o 

perfil comunicacional da empresa no Facebook e orientar a criação do roteiro das 

entrevistas, nas quais se buscou investigar a percepção do entrevistado em relação 

a atuação dos agentes comunicação da indústria fonográfica na rede social virtual e 

a influência exercida pelas atividades de divulgação e comunicação para criação de 

significados do bem musical e para o estímulo do consumo. 

Em paralelo, visando enriquecer a compreensão das evidências, analisou-se 

também a dinâmica de difusão do produto musical em rádio, que hoje ainda é o 

principal canal de comunicação utilizado pelas empresas fonográficas para a 

divulgação do seu produto, e a relação desse processo com a venda do varejo. 

Esse método facilitou a interpretação da percepção dos entrevistados com 

relação ao efeito das variáveis externas a rede social virtual Facebook, possibilitando 

também compreender os efeitos que cada meio exerce na influência do consumidor 

do bem musical para o consumo do produto fonográfico. 

As entrevistas semiestruturadas com usuários do Facebook basearam-se em 

um roteiro com perguntas abertas. Buscou-se investigar inicialmente os aspectos 

relacionados às estratégias de comunicação utilizadas pela Global Records nos 

meios convencionais de comunicação de massa, nos ambientes sociais de consumo 

musical, além de também investigar o efeito gerado pelos vários produtos 

audiovisuais que utilizam a música em trilhas sonoras, e, posteriormente, os 

aspectos relacionados à internet e à rede social Facebook. 

Quadro 4 – Relação das 10 pessoas entrevistadas durante a pesquisa. 

NOME 
IDADE 

BAIRRO OCUPAÇÃO PROPRIA IDADE GENERO ESTADO 
 CIVIL 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

ENTREVISTADO 1 FREGUESIA CONTADOR 26 anos M CASADA 
SUPERIOR 
COMPLETO 

ENTREVISTADO 2 CAMPO GRANDE 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
22 anos M SOLTEIRA MÉDIO 

ENTREVISTADO 3  
VARGEM 
GRANDE 

EMPRESARIO 48 anos M CASADA 
SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ENTREVISTADO 4  
BARRA DA 

TIJUCA 
DESIGN 

GRÁFICO 
27 anos M SOLTEIRA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ENTREVISTADO 5  
JARDIM 

BOTANICO 
EMPRESARIO 46 anos M CASADA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ENTREVISTADO 6 VILA VALQUEIRE 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
30 anos F SOLTEIRA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ENTREVISTADO 7 CAMPO GRANDE 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
28 anos F SOLTEIRA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

ENTREVISTADO 8 JACAREPAGUA SECRETARIA 38 anos F CASADA 
PÓS 

GRADUAÇÃO 

ENTREVISTADO 9 
BARRA DA 

TIJUCA 
FISIOTERAPIA 22 anos F SOLTEIRA 

SUPERIOR 
COMPLETO 

ENTREVISTADO 10 
BARRA DA 

TIJUCA 
PSICÓLOGA 23 anos F SOLTEIRA 

PÓS 
GRADUAÇÃO 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para essa fase da pesquisa, foram entrevistadas 10 pessoas (Quadro 4), que 

para efeito deste estudo foram identificados por números de 1 a 10, de modo a 

garantir o anonimato de cada uma delas durante a análise de resultados.  

Para tentar dar conta dos diversos ângulos e abordagens da música como 

produto de consumo, buscou-se perceber nas entrevistas, quais seriam as 

influências mais significativas e motivadoras para o consumo dos produtos 

fonográficos, e como a impregnação do significado no bem musical se processa 

durante a exposição dos consumidores aos diferentes meios de comunicação e/ou 

da interação das pessoas nas variadas cenas do consumo musical, sendo em 

ambientes físicos ou virtuais.  

5.1. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS 

A dinâmica da tecnologia digital de informação e de comunicação vem 

impondo às organizações um enorme desafio para compreensão de como as 

empresas podem maximizar a utilização dos canais de comunicação com seus 

diferentes públicos de interesse.  

Para Gollner e Goulart (2013), a comunicação entre empresa e consumidor 

passou da fase da utilização do computador pessoal e o uso da internet, no início 

dos anos de 1990, para a conexão móvel por meio de notebooks, celulares e 

smartphones (com as tecnologias 3G e 4G). 

Em menos de duas décadas os gestores se viram obrigados a rever suas 

estratégias de comunicação de mídia social para adaptá-las às demandas 

específicas das redes sociais virtuais como Orkut, Facebook, YouTube, Twitter entre 

outras que surgem com frequência no ciberespaço. 

Essa análise buscou as informações disponíveis para a Global Records no 

site de redes sociais Facebook, estudando as manifestações comunicacionais da 

empresa no ambiente virtual desse sistema, e as informações de divulgação dos 

produtos em rádio, contrapondo essas informações com a percepção do participante 

dessa comunidade social virtual sobre os efeitos das iniciativas de comunicação da 

empresa sobre o consumidor do produto fonográfico. 

Para consecução dessa tarefa, iniciou-se a análise traçando um perfil da 

atuação da gravadora no Facebook, utilizando os dados disponíveis no dia 11 de 

outubro de 2013 na página do administrador do sistema, onde é possível obter 

informações sobre o público participante da comunidade da gravadora e o impacto 

das iniciativas nesse ambiente.  
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Além disso, para compreender os efeitos da comunicação da gravadora sobre 

os usuários do Facebook que também participaram das entrevistas em 

profundidade, classificaram-se as iniciativas de comunicação da gravadora utilizando 

o critério de categorização semântico proposto por Bardin (2004), complementado 

pelas categorias e subcategorias propostas por Gollner e Goulart (2013) e 

detalhadas no Quadro 3, o que permitiu o delineamento da estratégia de 

comunicação adotada pela Global Records para manutenção do relacionamento 

com os usuários do Facebook. 

Finalmente, para identificar se os esforços de comunicação empreendidos no 

Facebook são tão eficazes quanto os empreendidos em outros meios, foram 

analisados os relatórios de divulgação dos produtos em rádio (Relatório da Crowley) 

e o desempenho de vendas dos produtos fonográficos no varejo (Relatório Nielsen). 

5.1.1. Perfil da Global Records no Facebook 

O sistema de rede social do Facebook oferece ao usuário profissional uma 

ferramenta de análise estatística para dar suporte às iniciativas de comunicação 

nesse ambiente. Essa ferramenta pode ser acessada através da área “Painel 

administrativo” no botão “Ver Informações”. 

Através da análise dos relatórios gerados por essa ferramenta no sistema, é 

possível delinear o perfil da base de “fãs” da Global Records no ambiente desta rede 

social virtual. Na data da análise, a gravadora possuía 1.724.025 usuários que 

faziam parte da comunidade da empresa. 

Gráfico 2 - Perfil dos fãs da página oficial da Global. Fonte: Facebook, 2013. 
 

Pode-se notar através da análise do Gráfico 2 que o perfil de “fãs” da 

gravadora é diferente da média geral dos usuários do sistema Facebook, que pode 

ser percebido no gráfico através do tom claro à esquerda da imagem, representando 

um universo de aproximadamente dois terços por mulheres e o terço restante por 

homens, salientando ainda que as faixas etárias que mais afetaram (barra escura) 

essa diferença no resultado foram as faixas de 13 a 17 anos e as de 18 a 24 anos 
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das mulheres. Em menor proporção, as faixas de 25 a 34 anos e as de 35 a 44 dos 

homens. 

 

Esse retrato possibilita delinear o perfil dos seguidores da página, que 

também podem ser considerados potenciais consumidores dos produtos 

fonográficos, os quais participam e propagam as informações nesse meio social, e, 

através da análise das informações sobre o alcance das publicações, representado 

pelo Gráfico 3, é possível perceber que a visualização dessa mídia é 

fundamentalmente de propagação natural, ou como definido no sistema, orgânico, 

com um efeito muito pequeno das publicidades pagas pela companhia. 

O alcance de uma publicação é definido no sistema pelo número de pessoas 

que viram algum conteúdo associado à página, incluindo anúncios. 

 

 

Gráfico 3 - Alcance das publicações do período. Fonte: Facebook 2013. 

 

O número de pessoas envolvidas pelas mídias sociais veiculadas no 

Facebook da gravadora por faixa etária e gênero tem, entretanto, relevante diferença 

do da base de “fãs” participantes da comunidade, passando nesse caso (Gráfico 4) a 

refletir um comportamento muito similar à média geral dos usuários que utilizam a 

rede social virtual em todo o mundo.  

O termo “pessoas envolvidas” é definido no sistema pelo número de usuários 

que clicaram, curtiram, compartilharam ou comentaram uma publicação neste 

ambiente, terminologia utilizada no Facebook. 
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Gráfico 4 - Pessoas envolvidas com as publicações. Fonte: Facebook, 2013. 
 

As informações sobre as páginas do Facebook fornecem ainda dados sobre 

como o público está interagindo com suas publicações. Na página de administração 

do Facebook, na seção “tipos de publicações” da guia publicações, podem-se 

perceber os tipos de publicações (por exemplo: foto, link) que têm o maior alcance 

médio e geram a maior participação. As informações demonstradas pelo Gráfico 5 

podem ser usadas para guiar as atividades de comunicação para aqueles tipos de 

mídia que o público está interessado em ver. 

 

 
Gráfico 5 - Tipos de publicação e alcance médio e envolvimento. Fonte: 
Facebook 2013. 
 

Nota-se, no caso da Global Records, que as publicações que são veiculadas 

com fotos têm quase o dobro do envolvimento dos usuários quando comparado a 

publicações de “status”. Em contra partida, publicações de “status” possuem um 

alcance muito maior do que publicações com fotos. 

Como as páginas do Facebook abrigam variadas informações em diferentes 

formatos (textos, imagens, vídeos e links) e seções, percebeu-se a necessidade de 

separar as publicações por categorias de análise para entender como a gravadora 

vem atuando neste ambiente.  

Gollner e Goulart (2013) sugerem adotar para análise do conteúdo das 

publicações a classificação e reagrupamento das mensagens em categorias 
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temáticas, como comunicação institucional, mercadológica e relacional, visando 

buscar elementos que expressem esses conceitos. 

Para os autores, o fenômeno comunicacional encontrado na plataforma social 

tende à informalidade, o que é adequado ao perfil de usuários de mídias sociais que 

procuram um relacionamento mais próximo por meio de diálogos. 

Gollner e Goulart (2013) entendem que a comunicação institucional tem por 

finalidade tornar públicas as realizações das organizações e buscam estabelecer 

conceitos positivos sobre as atividades e constituições da empresa. A comunicação 

mercadológica, no entanto, oferece algo ao comprador, como descontos, 

promoções, lançamento de produtos, eventos entre outros conteúdos. 

Analisaram-se todas as publicações da gravadora no Facebook do período de 

06/08 à 30/09/2013, que totalizaram 492 publicações, sendo 266 contendo vídeos 

junto à mensagem, 206 contendo fotos junto à mensagem, 18 contendo links 

externos ao sistema junto à mensagem e duas puramente de texto. 

Tabela 1 - Sumário das publicações da Global Records. 

Publicações do período de 06/08 à 30/09/2013 

Total de interações Conteúdo da 
comunicação 

Subáreas 
Nº 

Absoluto % Mensagem Curtir Comentário Compartilhamentos 

492 113.144 8.947 26.950 

Institucional 

Marketing Social 0 0 

Jornalismo Empresarial 0 0 

Assessoria de imprensa 0 0 

Identidade Corporativa 0 0 

Imagem Corporativa 0 0 

Editoração Multimídia 0 0 

Propaganda 
Institucional 2 0,41 

Total   
  

Mercadológica 

Publicidade 44 8,94 

Promoção de vendas 25 5,08 

Eventos 78 15,85 

Marketing direto 5 1,02 

Merchandising 290 58,94 

Venda Pessoal 42 8,54 

Total   
  Relacional 6 1,22 

Fonte: Adaptado de Gollner; Goulart, 2013. 

 Tendo como referência a Tabela 1, que sumariza as publicações do período 

acima citado, é possível observar que no conteúdo de suas manifestações a 

gravadora se preocupou fundamentalmente com o aspecto mercadológico em sua 

página no Facebook. 
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Mensagens com o conteúdo da comunicação relacional estiveram presentes 

em apenas seis das 492 mensagens publicadas no período, ou 1,22% do total. 

Mensagens com o conteúdo da comunicação institucional, em 0,41% das 

ocorrências, todas essas focadas em “Propaganda Institucional”.  

O conteúdo da comunicação mercadológica se mostrou presente na 

plataforma social em 484 mensagens, ou seja, em 98,37% do total, sendo que 

58,94% destas mensagens enquadradas na categoria “Merchandising”, 15,85% 

enquadradas em “Eventos”, 8,94% enquadradas na categoria “Publicidade” e 8,54% 

na categoria “Venda Pessoal”. 

Entretanto, é muito interessante notar que a categoria que proporcionalmente 

obteve a maior quantidade de interações foi a de mensagens com conteúdo 

relacional, que embora tenha representado apenas 1,22% do total de publicações, 

recebeu a ação “curtir” de 4,06%, tornando-a relevante por ter obtido um total de 

interações três vezes maior que as demais categorias. 

 

Gráfico 6 - Proporções de ações “curtir” nas publicações do Facebook. 

Fonte: Elaboração própria. 

Do total de publicações do período, 58% abordavam produtos com repertório 

internacional, 41% com repertório nacional e 1% não faziam menção ao repertório. 

Quanto ao gênero musical, um total de 65, 24% das publicações estavam 

relacionadas ao gênero de música Pop, 15,85% ao gênero Rock e 7,27% ao gênero 

Samba. 

Não obstante os números acima demonstrarem que os maiores esforços 

foram direcionados aos gêneros Pop, Rock e Samba respectivamente, em termos de 
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interações com as publicações, a proporção de ações “curtir” foi maior para o gênero 

Clássico, com média 924 interações por publicação. Samba com a média de 415 

interações e o Pop a média de 238 interações.  

Com relação aos artistas mais divulgados, Lady Gaga ficou com 5,49% das 

publicações, seguido por Chay Suede com 5,28%, Caetano Veloso com 4,07%, 

Imagine Dragons com 3,46% e finalmente Mumuzinho com 3,25% completando 

assim os cinco maiores. 

Semelhante ao percebido no perfil de atividades de gêneros musicais, a 

proporção de ações “curtir” por artista ficou bastante distinta das atividades de posts, 

sendo a campeã dos artistas em números absolutos (17.408) e em média de 

interações por publicação (1.934), a artista Paula Fernandes, seguida por Leonardo 

com média de 1.294, André Rieu com 1082, Fafá de Belém com 957 e Ellen Olléria 

com 657 ações “curtir”. 

Os resultados indicam que a atividade de divulgação através das redes 

sociais mediadas por computador possuem características próprias, que podem 

influenciar a forma de atuação das empresas nesse ambiente. 

O engajamento com o usuário se concretiza por meio da interação com a 
mensagem produzida pela empresa, ou em seu ápice, em um conteúdo 
criado pelo usuário “em nome da empresa”. A principal premissa da 
comunicação digital é que as pessoas buscam entretenimento nas mídias 
sociais, não informações de compra. Isto é feito de outras formas, como por 
exemplo, sites de buscas, fóruns, sites corporativos, entre outras plataformas 
da internet. Por isso, o que potencializa e gera participação são mensagens 
de cunho bilateral, que necessitem de uma opinião ou remeta a uma 
continuação por parte do usuário (GOLLNER; MUNIZ, 2013. p 13). 

Para Rodrigues et al. (2012), os agentes atuantes no campo da publicidade 

contemporânea testemunharam impotentes a transferência do poder dos que 

produzem e distribuem conteúdo para aqueles que o consomem. Sob esta ótica, a 

audiência deve ser substituída pela atenção, cuja importância cresce conforme o 

controle da distribuição de conteúdo de veículos e anunciantes para redes sociais 

virtuais.  

Assim sendo, enquanto meios tradicionais oferecem audiência, com a chance 

de a mensagem impactar o consumidor, os meios digitais oferecem a possibilidade 

de capturar a atenção do usuário, entregando não apenas uma possibilidade, mas o 

número exato de impactos (RODRIGUES et al., 2012). 

Todos esses fatores somados exigem uma mudança na postura das 

empresas do ramo fonográfico, que poderiam se orientar para uma comunicação 

mais transmidiática; para a adequação do discurso e do diálogo em sites de 
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relacionamento, objetivando potencializar os pontos de contato com o consumidor, o 

que também demandaria outros tipos de abordagens (REBELLO, 2012). 

Além disso, ressalta Rebello (2012), com o uso de ferramental tecnológico 

(em especial softwares e seus aplicativos) outras experiências são passíveis de 

acontecer com os consumidores nesse meio de divulgação. Sob essa perspectiva, 

aplicativos de mapeamento do perfil de usuários podem contribuir para melhorar a 

capacidade de propiciar experiências mais interessantes para esse consumidor, 

sempre que a comunicação for direcionada pelas opiniões e interesses do grupo 

participante da comunidade. 

5.1.2. Análise dos relatórios da divulgação em rádio 

Segundo Dias (2000), a divulgação musical por meio do rádio representa o 

meio mais usual de difusão do produto musical. Para as gravadoras, o 

monitoramento do que se toca na rádio equivale ao ibope (índice de audiência) 

diário da própria indústria fonográfica, apontando gravadoras, selos e bandas que 

aparecem na grade de programação. 

A Crowley Broadcast Analysis do Brasil é uma empresa especializada em 

monitoração eletrônica de transmissão de áudio, medindo a execução pública de 

música nas rádios para fins de controle estatístico da execução musical para os seus 

clientes, usualmente, as gravadoras. 

Essa empresa elabora semanalmente para seus clientes relatórios de 

execução pública por gênero musical, por música e pelo proprietário do fonograma, 

além de fornecer um mapa da execução em rádio por região e por fatia de mercado 

das gravadoras. Durante muitos anos os indicadores da Crowley foram utilizados 

como principal termômetro de sucesso da indústria fonográfica. 

Foram recebidos para análise os relatórios intitulados de “Hot List 300 São 

Paulo” do período de 30 de Junho de 2013 até 28 de Setembro de 2013, no qual 

constavam as 300 músicas mais executadas por semana para o mercado de São 

Paulo. O relatório vem totalizado conforme a grade de rádios escolhida pela 

gravadora e é ordenado decrescentemente em relação ao número total de 

execuções. 

Foram selecionados os 20 álbuns mais executados do período descrito, 

filtrando apenas os artistas da Global Records para, posteriormente, buscar 

encontrar uma relação entre os mais tocados do período e os mais vendidos, 
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possibilitando deste modo identificar a importância desse meio de divulgação para a 

indústria. 

Tabela 2: Os 20 artistas mais executados do período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consolidação dos relatórios Crowley em formato próprio. 

Neste sentido, a visão de Santini (2011, p. 4) reforça a importância de analisar 

este canal de divulgação dos produtos fonográficos: 

“No contexto do capitalismo industrial, onde a produção e difusão de produtos 
culturais operam dentro da lógica de uma economia de escala, os Meios de 
Comunicação de Massa (MCM) são peças fundamentais para a engrenagem 
e o amadurecimento dos mercados culturais através dos processos de 
sugestão massiva de bens simbólicos. O direcionamento da circulação e da 
troca destes bens passa a ser crucial para ampliar as bases da acumulação 
socioeconômica deste período”.  

Uma das grandes contribuições de Marshall McLuhan (1972) foi mostrar que 

o foco da mensagem e o seu impacto na sociedade está também no meio. Esse 

autor buscava justamente chamar a atenção para o fato de que o conteúdo é 

influenciado pelo meio, na medida em que esse configura e controla a proporção e a 

forma das ações e associações humanas. 

A dificuldade das empresas envolvidas no mercado fonográfico se deve ao 

fato de que, em se tratando de produtos culturais, a produção depende da criação 

dos consumidores, em outras palavras, da criação do gosto, da necessidade e da 

crença nesses bens (SANTINI, 2011). 

Entretanto, esse meio de difusão sofreu uma queda de aproximadamente 

10% no índice dos domicílios no Brasil que possuem rádio, no período de 2001 a 

2012 (TELECO, 2013). Isso, em algum grau, afeta a eficiência do canal de difusão. 

ARTISTA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total geral

PAULA FERNANDES 155 153 150 154 138 134 143 129 131 133 117 114 121 1772

REVELACAO, GRUPO 104 110 107 101 104 94 99 92 101 98 82 90 84 1266

LEONARDO 87 104 86 86 97 84 90 86 84 85 80 81 73 1123

DEMI LOVATO 78 76 72 70 62 82 88 92 90 89 86 83 73 1041

MAROON 5 83 79 81 83 78 80 71 80 79 84 76 82 79 1035

RIHANNA Part. MIKKY EKKO 83 83 88 84 77 77 72 78 71 74 63 63 71 984

WANTED, THE 65 65 59 74 80 73 67 71 84 78 77 72 68 933

TAYLOR SWIFT 75 78 78 82 76 71 69 67 67 67 64 66 58 918

SELENA GOMEZ & THE SCENE 73 75 75 75 74 77 69 66 60 67 67 62 60 900

LUMINEERS, THE 69 75 72 72 65 71 64 66 65 63 62 67 54 865

IMAGINE DRAGONS 37 51 59 58 58 58 60 66 61 62 57 66 72 765

ROBIN THICKE Part. T.I. & PHARREL 18 23 44 56 61 65 66 70 74 67 63 61 63 731

MUMUZINHO 35 55 60 62 56 54 51 52 53 56 54 60 59 707

NX ZERO 46 47 53 48 52 53 51 51 49 49 50 42 40 631

NANDO MORENO Part. CRISTIANO 47 50 64 53 58 56 51 45 47 34 28 27 23 583

RIHANNA 53 52 45 44 46 52 45 33 38 35 40 30 39 552

WILL.I.AM Part. JUSTIN BIEBER 53 49 54 51 47 47 41 36 27 28 31 26 18 508

AUSTIN MAHONE 34 38 39 41 44 38 41 37 39 31 32 24 19 457

ZEDD 19 21 22 21 21 33 30 36 39 46 42 50 61 441

AVICII Part. ALOE BLACC 27 27 27 37 59 51 56 74 68 426
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Além disso, pode-se somar o efeito da percepção por parte do ouvinte da 

prática do “jabá”, termo difundido no meio para definir a estratégia das gravadoras 

de pagar para que seus fonogramas sejam tocados inúmeras vezes nas rádios, 

como se fossem um sucesso espontâneo de audiência (DIAS, 2010). Isso pode estar 

contribuindo para que a credibilidade do canal perca sua força na manufatura dos 

significados percebidos pelo seu público. 

Sob esta ótica, Anderson (2006) nota que a ligação entre oferta e demanda, 

que antes era de responsabilidade unicamente das emissoras de rádio e TV através 

da massificação da difusão de artistas, hoje sofre diversas mudanças devido à 

produção colaborativa em que os indivíduos se comunicam muito pela internet, 

redes sociais, blogs e fóruns. 

5.1.3. Análise dos relatórios de vendas no varejo 

A indústria fonográfica utiliza os serviços de medição de consumo oferecido 

pela Nielsen Brasil, uma empresa que acompanha regularmente o consumo dos 

produtos fonográficos nos diversos pontos de vendas existentes no país.  

Através dessas informações, a indústria e o varejo são capazes de elaborar 

suas estratégias com base nos relatórios oferecidos pela Nielsen sobre o 

desempenho dos seus produtos nos vários tipos de canais de venda, como 

supermercados, atacados, lojas tradicionais e especializadas. 

Além da auditoria dos pontos de vendas, a Nielsen trabalha com um painel de 

domicílios, monitorando as compras de mais de oito mil lares brasileiros, que 

representam o cenário do consumo das famílias do país (cerca de 45 milhões de 

lares e 164 milhões de indivíduos), de modo a entender não só o perfil do 

consumidor, mas também o perfil de quem efetivamente compra o produto, 

características demográficas e geográficas (NIELSEN, 2014). 

Recebeu-se para análise os relatórios intitulados de “Ranking dos 100 

produtos mais vendidos” do período de 01 de Julho de 2013 até 22 de Setembro de 

2013, onde constavam os 100 discos mais vendidos, categorizados por faixa de 

preço, ou seja, R$ 15,00 para o caso do fonograma no formato musical, e R$ 25,00 

para o fonograma no formato vídeo musical.  

O relatório vem totalizado pela gravadora, artista e título do álbum, sendo 

ordenado decrescentemente em relação ao número total de unidades vendidas.  
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Tabela 3 - Os 20 mais vendidos do período álbuns no formato CD.  

Fonte: Consolidação dos relatórios Nielsen em formato próprio. 

Dos CDs mais vendidos da Global Records no período analisado, 54% 

representavam o repertório internacional e 46% o repertório nacional, o que é 

distinto da média histórica de 70/30 (ABPD, 2008). Isto pode ser atribuído ao período 

da medição e ao calendário de lançamentos das gravadoras. 

O gênero mais vendido no período foi Pop, aqui englobando também o estilo 

Pop-Rock, com 55,56% do total de unidades vendidas no período, seguido por 

Samba/Pagode com 19,83%, Sertanejo com 13,41% e Rock com 10,11%.  

Tabela 4 - Os 20 mais vendidos do período álbuns no formato DVD. 

Fonte: Consolidação dos relatórios Nielsen em formato próprio. 

Dos DVDs mais vendidos da Global Records no período analisado, 55% 

representavam o repertório nacional e 45% o repertório internacional, o que é uma 

inversão do que foi percebido no formato CD. Isto pode ser atribuído ao artista André 

Rieu, que sozinho representou mais do que 20% das vendas das obras audiovisuais 

ARTISTA / TÍTULO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total

ZECA PAGODINHO/MULTISHOW AO VIVO 30 ANOS 1,041 1,116 1,041 0,741 0,133 0,489 0,485 5,046

D1 ANDRÉ RIEU - LIVE IN BRAZIL 0,770 0,659 0,570 0,199 0,512 0,524 0,526 3,760

DVD ANDRE RIEU - LIVE IN BRAZIL 0,722 1,280 0,510 0,363 0,527 3,402

DVD MUMUZINHO - AO VIVO 0,107 1,316 0,837 0,584 0,351 3,195

D1 MADONNA - MDNA WORLD TOUR DELUXE 2,597 2,597

DVD ZECA PAGODINHO - MULTISHOW AO VIVO 30 ANOS - VIDA 2,407 2,407

DVD ANDRE RIEU - RIEU ROYALE 0,312 0,755 0,336 0,319 0,360 2,082

D1 MADONNA - MDNA WORLD TOUR DELUXE + 2 CDs 1,345 1,345

D1 MARIENE DE CASTRO - SER DE LUZ 0,194 0,200 0,147 0,171 0,066 0,193 0,172 0,192 1,335

D1 MARIA RITA - REDESCOBRIR 0,186 0,187 0,196 0,172 0,041 0,202 0,160 0,180 1,324

DVD ZECA PAGODINHO MULTISHOW AO VIVO 30 ANOS - VIDA QUE SEGUE 1,271 1,271

DVD ZECA PAGODINHO MULTISHOW AO VIVO 30 ANOS - VIDA QUE SEGUE 0,639 0,570 1,209

DVD GRUPO REVELACAO - 360 GRAUS - AO VIVO 0,199 0,349 0,214 0,209 0,222 1,193

DVD MARIENE DE CASTRO - SER DE LUZ 0,287 0,339 0,223 0,178 0,165 1,192

DVD ZECA APRESENTA - O QUINTAL DO PAGODINHO 0,593 0,224 0,190 0,182 1,189

D1 GRUPO REVELACAO - 360 GRAUS - AO VIVO 0,205 0,183 0,190 0,185 0,200 0,215 1,178

D1 RIHANNA - 777 TOUR 7 COUNTRIES 0,119 0,115 0,176 0,180 0,047 0,201 0,157 0,168 1,163

D1 RIHANNA - LOUD TOUR LIVE 02 0,202 0,195 0,155 0,101 0,141 0,144 0,145 1,083

D1 ANDRE RIEU - HAPPY BIRTHDAY-A CELEBRA 0,159 0,158 0,147 0,104 0,029 0,173 0,148 0,148 1,066

DVD RIHANNA - 777 TOUR 7 COUNTRIES 0,260 0,235 0,175 0,162 0,213 1,045

ARTISTA / TÍTULO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total

DEMI  LOVATO / DEMI 1,382 1,388 1,155 1,002 0,951 0,964 0,873 0,249 0,677 0,705 0,580 0,498 0,569 10,993

LEONARDO / VIVO APAIXONADO 0,379 0,559 1,156 0,906 0,883 0,523 0,047 0,370 0,489 0,484 0,369 0,444 6,609

ZECA PAGODINHO / MULTISHOW 30 ANOS - VIDA QUE SEGUE 1,154 2,420 0,843 0,684 0,734 5,835

ZECA PAGODINHO / MULTISHOW 30 ANOS 1,137 1,219 0,608 0,096 0,590 0,552 0,561 4,763

PAULA FERNANDES / MEUS ENCANTOS 0,420 0,345 0,400 0,459 0,622 0,444 0,071 0,382 0,426 0,424 0,421 4,414

SELENA GOMEZ / STARS DANCE 0,395 1,089 0,930 0,549 0,122 0,219 0,242 0,211 0,166 0,177 4,100

SELENA GOMEZ / STARS DANCE DELUXE 0,545 0,779 0,555 0,527 0,255 0,238 0,204 0,208 3,311

BLACK SABBATH / 13 DEL EDT (2CDS) 0,705 0,600 0,485 0,435 0,233 0,199 0,238 2,895

MUMUZINHO / AO VIVO 0,577 0,458 0,040 0,438 0,370 0,273 0,205 0,182 2,543

SANDY / SIM 0,581 0,442 0,391 0,368 0,129 0,147 2,058

JUSTIN BIEBER  /  BELIEVE ACOUSTIC 0,384 0,445 0,356 0,051 0,271 0,231 0,247 1,985

BLACK SABBATH / 13 DELUXE EDTION (2CDS) 0,486 0,633 0,360 0,255 0,219 1,953

JUSTIN BIEBER  / BELIEVE ACOUSTIC 0,370 0,350 0,291 0,353 0,232 0,262 1,858

MARIA RITA / REDESCOBRIR (2CDS) 0,147 0,168 0,142 0,136 0,167 0,219 0,148 0,039 0,120 0,158 0,150 0,153 1,747

VARIOS / O QUINTAL DO PAGODINHO 0,116 0,573 0,158 0,125 0,124 0,124 0,123 0,163 1,506

TAYLOR SWIFT / RED 0,120 0,193 0,224 0,207 0,159 0,159 0,137 0,117 0,153 1,469

GUNS N ROSES / APPETITE FOR DESTRUCT 0,329 0,441 0,470 1,240

MARIENE DE CASTRO / SER DE LUZ 0,130 0,123 0,102 0,156 0,173 0,124 0,043 0,125 0,125 0,120 1,221

LANA DEL REY / BORN TO DIE (2CDS) 0,147 0,125 0,166 0,114 0,130 0,122 0,101 0,111 0,125 1,141

ELLEN OLÉRIA / ELLEN OLÉRIA 0,226 0,142 0,225 0,103 0,206 0,210 1,112
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do período da medição, e a falta de um grande sucesso no repertório nacional, caso 

contrário poderia ter sido mantido a proporção histórica de 70/30 (ABPD, 2008). 

O gênero mais vendido no período foi o Samba/Pagode, com 37,56% do total 

de unidades vendidas no período, seguido de perto pelo Pop 33,38% neste caso 

também englobando também o estilo Pop-Rock, o Clássico com 25,80% e Rock com 

3,27%. 

É curioso notar que o campeão de vendas no formato CD, a cantora Pop 

Demi Lovato, aparece apenas na quarta posição entre os mais executados do 

período, bem como o campeão de vendas do DVD, o sambista Zeca Pagodinho, que 

não aparece nem entre os 100 mais executados do período. 

É possível perceber também que o efeito da divulgação dos produtos 

musicais em rádio, como era de se esperar, guarda uma relação mais coerente com 

as vendas de CDs do que as vendas de DVDs musicais. Pode-se notar que os cinco 

mais executados estão na lista dos vinte produtos mais vendidos do período. 

Para Dias (2000), a produção de um grande sucesso se utiliza, em grande 

proporção, das paradas de sucesso, sejam essas organizadas por instituições ou 

revistas especializadas.  

A lógica está numa via de duas mãos: se uma boa vendagem de discos 
garante um lugar no topo da classificação, uma tal posição pode permitir um 
bom sucesso de vendas. A fórmula denuncia que, a priori, as paradas não 
são isentas.  (DIAS, 2000. p. 168) 

No caso da parada de sucessos da Bilboard, a mais famosa das revistas 

especializadas em música e produtos fonográficos, a lista era publicada baseada 

nos dados fornecidos pelas gravadoras, e que considerava apenas as vendas da 

indústria para os lojistas, o que inevitavelmente distorcia as informações publicadas. 

Entretanto, no início dos anos 1990 eles passaram a adotar o sistema soundscan da 

Nielsen para dar legitimidade à lista (DIAS, 2000). 

Segundo Dias (2000), o esquema de divulgação através da publicação de 

paradas de sucesso (Bilbord), sempre mereceu os maiores esforços da indústria da 

música gravada. Entretanto, para Solomon (2005), esse mecanismo é um agente 

legitimador do que deve ser percebido no mercado, estando sob permanente 

influência das gravadoras. 

Se por um lado os fonogramas mais executados no rádio podem sofrer a 

influência da indústria e do interesse econômico para ocupar uma posição de 

destaque na lista dos mais tocados, e como consequência, distorcer a real 
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percepção do sucesso de uma determinada música (DIAS, 2010), por outro, a 

espontaneidade das manifestações dos usuários em outros meios, por exemplo, nas 

redes sociais mediadas por computador, podem ajudar a indústria fonográfica a 

direcionar seus recursos para os produtos de maior aceitação pelo consumidor. 

Ao mesmo tempo, o rádio como veículo de comunicação, no formato 

tradicional, está passando por um processo de revisão do seu modelo de negócios, 

em parte devido à concorrência dos provedores de conteúdo gratuitos na Internet e 

dos equipamentos móveis de acesso, que passaram a permitir uma maior interação 

com o ouvinte facilitando não só a audição, mas a navegação pelos produtos áudio e 

vídeo (BIANCO, 2010). 

5.2. AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A DIVULGAÇÃO NOS 

MEIOS CONVENCIONAIS 

Separou-se a análise das entrevistas em duas etapas, sendo que a parte 

inicial busca investigar os meios de divulgação em massa do produto fonográfico e a 

impregnação do significado especificado pela gravadora em conjunto com o artista e 

produtor fonográfico ao bem musical. 

Entretanto, embora Dias (2000) ensine que a indústria fonográfica vem 

repetindo a mesma estratégia de divulgação do produto fonográfico por meio da 

impressa escrita, rádio e TV pelos últimos 30 anos, isso representa apenas os meios 

mais usuais de difusão desse produto, pois na prática, o marketing dos artistas 

abrange vários componentes da indústria cultural. 

5.2.1. A leitura de livros, jornais e revistas e sua influência sobre o 

consumo do produto fonográfico. 

Através da investigação acerca da leitura de livros, jornais e revistas, buscou-

se encontrar evidências do efeito de um dos principais canais de divulgação do 

produto fonográfico e a construção dos significados culturais nesse meio, ou seja, no 

uso de críticas ou notas dos críticos culturais sobre os produtos que são enviados a 

esses profissionais para o endosso do produto. 

Inicialmente percebe-se através das entrevistas que a internet facilitou, de um 

modo geral, o acesso desse grupo à leitura, já que a totalidade dos entrevistados 

afirmou dedicar pelo menos duas horas por dia a esta atividade. Entretanto, buscam 

conteúdo de leitura principalmente por meios eletrônicos. 
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“[...] todo dia [...]”, “[...] principalmente livro, é principalmente livro, eu leio 
muito no Kindle, é ultimamente, porque eu acho mais barato do que comprar 
livro, mas revista nem tanto, e na internet (eu) leio o jornal, e essas coisas, eu 
procuro mais ver na internet. (Entrevistado 10) 

“[...] oh, o habito de ler, mais digital “né”, eu vejo muita, eu acompanho, eu 
faço muita, muita leitura através da internet, mas assim eu vejo; como é que 
eu vou poder explicar; é importante né pra você adquirir conhecimentos, 
adquirir outras coisas”. (Entrevistado 2) 

“Jornal “O GLOBO”; basicamente eu leio “O GLOBO”, mas tenho lido pouco, 
eu tenho lido mais na internet do que propriamente no jornal físico “né”. Mas 
O GLOBO é na internet diariamente eu leio”. (Entrevistado 3) 

A crítica especializada ainda é levada em conta, pois, aqueles entrevistados 

que buscaram informação para o consumo de algum produto cultural utilizaram o 

caderno de cultura do jornal eletrônico para se referenciar. No entanto foi possível 

perceber que as redes sociais virtuais começam a ocupar o espaço antes dominado 

pelos críticos culturais para na atribuição de significados ao bem cultural. 

“[...] recentemente eu li a crítica de um filme não sei se foi no globo (Internet), 
no globo, que foi até esse (filme) “Gravidade” que eu fui até assistir, foi bem 
interessante e tipo bateu meio o que eu li (com) o que eu senti entendeu? Eu 
achei que aquilo foi meio construtivo então eu decidi ver o filme. Eu estava 
meio receoso por que tem uma atriz ali que eu não gosto.” (Entrevistado 4) 

“[...] na verdade eu folheio jornal (gratuito) muito rápido, então, se tem algum 
artista que me interesso eu vou lá dou uma parada e olho (a crítica)”. 
(Entrevistado 9) 

Nos trechos destacados acima, percebe-se a influência da crítica e da 

divulgação publicada em jornal no estimulo ao consumo, e convém destacar que 

esse é um dos meios utilizados pela indústria fonográfica para divulgação dos seus 

produtos.  

Para alguns entrevistados, entretanto, o mais importante para o estímulo ao 

consumo é o processo de investigação das opiniões “independentes” daqueles que 

fazem parte do seu grupo de relacionamento, ou de líderes de opinião identificados 

por eles em “blogs”. 

“[...] é, as vezes eu fico sabendo de algum lançamento ou de alguma coisa 
nova eu busco as informações e ai se tem muita gente falando mal me 
desestimula, e quando tem alguma coisa que fala que é bacana e legal me 
estimula a consumir”. (Entrevistado 8) 

 “[...] eu leio as críticas, as vezes, de site que falam de filme [...]”; “[...] mas 
não exatamente do jornal, não.”; “é, quando eu leio a do bonequinho, rara; 
não, muito muito raramente, é quando pego a revista que vem no domingo, 
raramente assim.”. (Entrevistado 10) 

Segundo Nogueira (2011), a crítica praticada no jornalismo tradicional procura 

impregnar de significado os produtos culturais através de critérios subjetivos, e 
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nesse aspecto a isenção dos críticos profissionais pode ser questionada devido ao 

potencial conflito de interesses dessas figuras com a indústria formal. 

Entre os entrevistados, não foi possível notar a influência direta do hábito da 

leitura de jornais, revistas ou livros, na criação do desejo de consumo do produto 

fonográfico. Em contrapartida, percebe-se que esses meios ainda exercem influência 

para a formação do significado do bem cultural.  

5.2.2. A audiência de TV e rádio e sua influência sobre o consumo 

do produto fonográfico 

A investigação da audiência de TV e rádio buscou perceber os efeitos desses 

canais de divulgação em massa no estimulo do consumo do produto fonográfico.  

“[...] bom, televisão, eu tenho assinatura da net, que é o que tem as opções 
lá. Você tem, sei lá, trezentos canais, uma opção. Uma infinidade de canais, 
“né”. Você utiliza talvez 10% daquilo […]”; “[…] mas o que eu assisto hoje, 
basicamente são filmes, alguns programas. Algumas séries que eu gosto de 
ver e esporte “né”, futebol que é uma coisa que eu gosto de ver, mas 
basicamente é isso”. (Entrevistado 3) 

“[...] pouca coisa eu vejo mais né TV canal fechado TV a cabo vejo algumas 
coisas assim de vez em quando eu vejo filme vejo uma minissérie seriado eu 
gosto bastante eu assisto, mas TV aberta é meio difícil eu parar pra assistir, 
sei lá um Domingão do Faustão, não é muito meu habito não”. (Entrevistado 
4) 

A primeira relevante descoberta foi a diminuição da importância para os 

entrevistados dos canais abertos de TV, pois a maioria mencionou que dedica pouco 

tempo aos canais convencionais. Entretanto, o maior esforço das companhias 

fonográficas ainda pode ser percebido nestes canais. Todos os entrevistados 

afirmaram possuir acesso à TV por assinatura. 

A audiência das telenovelas, no entanto, ainda é muito importante para os 

entrevistados, principalmente para os do gênero feminino, que sempre dedicam 

algum tempo para assisti-las.  

“[…] eu gosto de novela, filme e minissérie, jornal eu assisto pouco por que 
normalmente passa na hora em que eu estou trabalhando!”; “[...] às vezes sim 
(Estimulo a compra), por exemplo, o artista tal usou aquela roupa ai eu gosto 
da roupa fico pensando tipo, poderia comprar parecido ou igual”. 
(Entrevistado 9) 

Para Lisboa, Lopes e Petermann (2013, p. 223), “a mídia televisiva no Brasil 

tornou-se, de modo geral, um meio de entretenimento para a população, por sua 

acessibilidade, baixo custo e alta qualidade de comunicação”.  
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Neste sentido, para esses autores, a publicidade tácita na forma de inserção 

em telenovelas, desenvolve cada vez mais formatos audaciosos e sofisticados, com 

o objetivo de interferir nos hábitos de consumo do público. “Para que o 

“merchandising” seja eficaz, é planejado e realizado todo um trabalho de 

acoplagem/associação entre o produto e personagem que dele fará uso” (LISBOA; 

PETERMANN; LOPES, 2013, p. 226). 

 “[...] olha, quando eu chego a casa, eu vejo um pouquinho, mas, mais final de 
semana, onde eu tenho mais tempo.”; “[...] na hora que eu chego está 
passando jornal nacional eu vejo um pouco, depois vem a novela a gente 
também dá uma olhadinha, mas somente.”; “[...] (Motivação para comprar) 
não, não. Só se for alguma roupa da moda que passa na novela, alguma 
tendência[...]”; “[...] trilha sonora não, não compro”. (Entrevistado 7) 

As trilhas sonoras das telenovelas ainda possuem o atributo de ressignificar 

os produtos culturais, criando sentido e impregnando a canção, por exemplo, de um 

contexto social ainda não vivido pelo consumidor. Neste aspecto, Redondo (2008, p. 

144) nos mostra que, “cada parte e cada personagem tem uma música específica 

que, com as demais, contribuindo para sua caracterização, lembrança”. 

Com relação ao rádio, todos os entrevistados afirmaram escutar apenas 

quando estão em seus carros ou fazendo outra atividade, portanto, utilizando esse 

conteúdo apenas como pano de fundo para outras tarefas. 

“[...] rádio, não eu não escuto rádio.”; “já escutei muito, mas atualmente não”. 
(Entrevistado 6) 

 “[...] o rádio hoje em dia tá limitado ao carro, eu ouço bastante quando estou 
no carro dirigindo, mais a notícia ouço band news com o Boechat, gosto 
bastante.”; “[...] eu escutava CBN mais botei pra escutar no ouvido o Boechat 
e gostei bastante da forma que ele informa à opinião que ele se dispõe na 
frente dos ouvintes acho bastante legal assim o alcance que ele dar aos 
assuntos, ele fala desde leilão do campo de libra como também do problema 
da sua rua seu bairro a mesma vivacidade [...]”. (Entrevistado 1) 

Essa descoberta está alinhada ao resultado da pesquisa publicada pela 

TELECO inteligência em telecomunicações (TELECO, 2013), do período de 2005 a 

2012, que aponta uma queda nos domicílios no Brasil que possuem rádio. 

“[...] ah dificilmente eu escuto rádio muito difícil “é” tipo eu escutava rádio na 
época da rádio cidade que era interessante eu gostava das músicas que 
tocava hoje em dia rádio só quando eu estou no carro não tem nada pra ouvir 
tá voltando de algum lugar ou tá no táxi dificilmente eu falo assim, vou escutar 
rádio agora”. (Entrevistado 4) 

“[...] não, não rádio eu já não tenho tanto o habito de escutar, apesar de ouvir 
bastante música, eu gosto muito de ouvir música, mas eu não escuto através 
do rádio, entendeu? Eu escuto mais assim, música já em próprios CDs que 
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eu tenho, entendeu?”; “[...] ou no celular, essas coisas assim. Mas nada 
vinculado a rádio não”. (Entrevistado 2) 

Além da diminuição da audiência da música no rádio, meio mais usado de 

difusão desse produto, pode-se perceber que essa queda afeta a indústria 

fonográfica no processo primário da atual estratégia de construção do significado 

dos produtos fonográfico, já que esse meio é historicamente o mais utilizado como 

sistema de criação da moda.  

5.2.3. O consumo de espetáculos ao vivo e sua influência sobre o 

consumo do produto fonográfico 

A investigação do consumo de espetáculos musicais ou teatrais ao vivo 

buscou identificar os efeitos desse lócus no estímulo ao consumo do produto 

fonográfico e na construção dos significados culturais, embora nesses ambientes 

haja consumo indireto da música. 

Todos os entrevistados mostraram preferências pelo consumo de shows 

musicais em detrimento ao consumo de outros espetáculos ao vivo, entretanto, o 

resultado pode ter sofrido a influência da grande oferta desse tipo de espetáculo na 

época em que foram feitas as entrevistas. 

“[...] ir para o teatro não, explico melhor, não consigo, mais em relação a 
show (musical) eu vou a bastantes shows em noites de rock, eu gosto muito 
do gênero ou gosto bastante assim de música, não só do rock; é posso dizer 
que fui a muitos shows esse ano e nos outros anos também [...]”. 
(Entrevistado 1) 

“[...] Eu gosto de Teatro um pouco, eu vou [...]”; “[...] Não vou muito, mas eu 
vou; de vez em quando eu vou ao teatro, cinema bastante “né”, eu gosto 
muito de cinema também, shows, eu gosto muito de shows, ultimamente não 
tenho ido muito [...]”; “[...] até tenho fugido um pouco de tumulto, tipo o rock in 
rio, assim, eu prefiro ficar vendo na televisão, mas eu gosto muito de show, 
gosto pra caramba, sempre que tem um show bom, um artista bom eu vou, 
eu gosto, eu vou”. (Entrevistado 3) 

Para Janotti e Pires (2011), não há uma dicotomia entre consumir música e os 

consumos de shows ao vivo, de música em suportes físicos e circulação de músicas 

digitalizadas. Segundo esses autores, consumir música nos dias de hoje é estar 

conectado a uma rede cultural que une o fã que vai aos shows de música de artistas 

da sua cidade e amigos que se reúnem para conversar sobre suas bandas e álbuns 

favoritos atuais. 

 “[...] na verdade os artistas que a gente conhece, sendo a crítica boa ou a 
crítica ruim a gente vai porque a gente gosta. E geralmente é a influência do 
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meu marido e do meu filho, porque eles curtem muito e eu vou de companhia. 
Eu acabo as vezes curtindo bastante [...]”. (Entrevistado 8) 

“[...] eu gosto muito de ir a shows teve não tanto tempo assim o Rock in Rio, 
fui em três dias e agora a duas semanas atrás, não sei se tem duas, eu fui 
(no) Aerosmith e no Whitesneak também que teve na apoteose, mais é mais 
minha vibe assim é mais show é […]”. (Entrevistado 4) 

É possível perceber pelos comentários dos entrevistados, que a maioria dos 

shows já possui áreas para a venda de produtos relacionados a bandas musicais, 

tais como camisetas, discos, e outros materiais que exploram a marca do artista.  

“[...] sim, sim. Posso falar o nome do artista? Seu Jorge! Eu fiquei louca pelo 
seu Jorge, queria um pôster do seu Jorge pra colocar no meu quarto. "rs", 
comprei o CD do seu Jorge”. (Entrevistado 6) 

“[...] tinha, tinha, tinha um “estandezinho” depois na saída eu fui até atrás do 
encarte né, pra dar uma olha, mas não estava tão interessante assim, só que 
acabou que a camisa era bem... era bem simples, mas era bonita assim, e 
era revertido à fundação viva Cazuza, achei interessante e comprei”. 
(Entrevistado 10) 

Para Herschmann (2007), a música possui uma função coletiva, e mesmo 

quando se adquire discos e revistas ou ainda quando escutamos rádio, estamos 

sendo compelidos a fazer isso com o objetivo de nos sentir parte de uma 

determinada coletividade que compartilha gostos e códigos sociais.  

Sob essa ótica, o consumo de produtos fonográficos nos shows pode estar de 

algum modo sendo motivado pela impregnação do produto pelos significados 

compartilhados nessa confraternização social e, pelo seu efeito na construção da 

identidade social do consumidor. 

5.2.4. O consumo de produtos audiovisuais pré-gravados e sua 

influência sobre o consumo do produto fonográfico 

A investigação do consumo de produtos audiovisuais pré-gravados, sendo 

DVD com conteúdo musical ou filme, buscou identificar os efeitos desse formato no 

estímulo ao consumo do produto fonográfico. 

O cinema e a música sempre tiveram uma afinidade muito grande, sendo 

muito utilizada inclusive nos primórdios do cinema mudo, a apresentação de bandas 

ao vivo para fazer o fundo musical das sessões (CARRASCO, 2010). Essa afinidade 

pode ser percebida até hoje com a criação das trilhas sonoras musicais de filmes, 

que são inclusive exploradas comercialmente pelas gravadoras. 

“[...] eu consumo muita coisa, isso, eu consumo muita coisa porque eu gosto 
então eu tenho. É muito amplo, muito amplo mesmo, filme principalmente.” 
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“[...] durante a semana tem as “seasons”, que você vai pegando e vai vendo e 
musical, eu ouço absolutamente tudo, que realmente música eu aprendi a 
gostar de verdade, e as que me chamam atenção são mais exótica, assim, as 
vezes a trilha de um filme que eu escuto disco [...] “. (Entrevistado 5) 

É possível notar que a produção do gosto musical também sofre a influência 

dos agentes descritos por Bourdieu (2007), já que na afirmação do entrevistado 5 

nota-se que o processo da formação da preferência do gênero musical se deu 

através do aprendizado, e como tal, explicita um conjunto de interiorizações 

operadas nesse indivíduo. 

 “[...] sim, sempre [...]”; “[...] sim principalmente aqueles filmes que são filmes 
e depois eles viram livros ou ao contrário, é livro e vira filme ainda mas se for 
uma série eu assisto ao filme e fico curiosa pra saber o que vai acontecer 
depois então acabo comprando a série dos livros pra poder descobrir logo.” 
(Entrevistado 9) 

Para Paixão (2013), no contexto da indústria cultural, mais especificamente 

da indústria fonográfica, existem claras relações entre a indústria do cinema e a 

publicidade, as quais realizam encomendas de produções para filmes e comerciais 

em vídeo. No caso acima, fica evidente a transversalidade dos meios usados pelos 

bens culturais no processo de circulação e oferta. 

“[...] de ir ao cinema sim. Já costumo ir até mais frequente do que a shows, 
(já) o habito de comprar DVD de filmes eu não tenho, aluguei alguns, 
entendeu? Mas comprar, assim não”. (Entrevistado 2) 

Através da citação acima, é possível perceber a preferência do aspecto da 

socialização durante o consumo do bem cultural, pois foi possível notar que embora 

possam ter acesso ao referido conteúdo através do consumo do produto fonográfico, 

há preferência para consumi-lo em ambiente coletivo. 

Outro ponto relevante percebido nas entrevistas é a importância da qualidade 

das embalagens dos produtos. O apelo emocional que uma embalagem sofisticada 

exerce na decisão de consumo do produto fonográfico, seja o disco de filme ou de 

música, para o colecionador ou para aquele que visa utilizá-lo como presente, é 

muito relevante, como demonstra os trechos transcritos abaixo.  

“O consumo de produto hoje, você consome de várias formas também, “né”. 
A gente não só vai na loja e compra um CD, “né”? ”[...]” ; “ Você compra muito 
pra dar de presente, vamos dizer assim. Não só o CD, mas um LP também, é 
um produto que se tornou um ótimo presente, assim.”;” [...] Se você sabe que 
a pessoa consome aquele tipo de música, é legal você comprar, “né”. Então 
“daí”, “né”, acho que a importância de você ter um produto bem embalado, 
um produto bacana, por que é um presente “né”?”; “[...] Acho que as pessoas 
hoje compram mais discos pra dar de presente, do que propriamente, pra 
consumir, porque consumir você pode consumir de outra forma, você tem o 
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“itunes”, você tem várias formas de baixar, de, enfim, de consumir música, 
“né”. (Entrevistado 3) 

 “[...] eu sou bem fã do gênero terror e DVD é algo que eu compro DVD, Blu-
ray. Eu gosto de ter o material, acho bonito ali na estante tal, e meus filmes 
preferidos quero ter, lá tem o Constantini, Exorcista, quero pegar agora 
edição de aniversário do Exorcista, que é toda bonita, a caixa, quero material 
em si por que às vezes você compra, tipo, tem um DVD lá em casa que está 
na embalagem ainda por que eu comprei por que achei interessante, achei 
bonito, tem DVD musical, tem DVD do AC/DC, tem do Nirvana acústico, todos 
ali, as vezes você deixa porque você quer ter aquilo ali como recordação algo 
que quando eu era mais novo eu queria ter comprado e só consegui agora, 
mais geralmente é isso, compro mais DVD de filme, mais especifico terror 
que é meu gênero preferido e alguns musicais”.(Entrevistado 4) 

Outro aspecto notado nas entrevistas foi a facilidade de acesso à música e 

aos conteúdos audiovisuais através da internet, identificada como barreira para a 

decisão do consumo do produto físico, visto que não necessitam mais adquiri-los 

para consumi-los, passando nesse caso a ser necessário perceber atributos 

especiais do produto diferentes do conteúdo musical ou audiovisual para a efetiva 

compra. 

“[...] cinema eu vou bastante, eu vou bastante a cinema, sempre que tem 
algum filme que está anunciando que é do meu interesse, eu vou e assisto. 
Também tenho o habito de alugar os filmes no “now”, na “net” e assisto em 
casa, quando o tempo está, que fica propicio pra ir pra o cinema (vou), mas 
vire e mexe estou assistindo sim”. (Entrevistado 6) 

 “[...] é recentemente eu fui com essas compras de natal e fui ao shopping, e 
tem um filme que eu amo muito, que é o “melancolia”, que eu vi o DVD e falei 
“caraca” eu quero comprar esse DVD pra ter, assim, eu gosto de ter assim os 
filmes que eu gosto, mas acabei não comprando porque às vezes é tão fácil 
também botar ele no NOW, botar na Netflix que é de graça”. (Entrevistado 10) 

Ficou clara a preferência dos entrevistados pelo consumo de filmes em 

cinemas, e que o sucesso nos cinemas e TVs tem um efeito muito mais direto no 

estímulo para a aquisição do DVD de filme do que do produto fonográfico musical, 

como as trilhas sonoras dos filmes. 

5.2.5. O consumo da música e sua influência sobre o consumo do 

produto fonográfico 

A análise do consumo da música buscou investigar os potenciais efeitos dos 

diferentes meios de consumo da música no consumo do produto fonográfico.  

O consumo nos estudos culturais é visto por Vladi (2011, p.81) como “um 

espaço legítimo de práticas culturais e faz parte de uma rede poderosa para a 

construção de significados, gostos e identidades. Ao consumir, manipulamos signos 

e o produto passa a ter uma ênfase cultural”. 
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A maioria dos entrevistados admitiu consumir música diariamente, entretanto, 

dificilmente se sentem motivados a comprar discos. Como já notado, não foi possível 

identificar a relação entre a preferência dos gêneros musicais populares com o 

capital cultural dos entrevistados, o que leva a crer que a interação social entre seus 

pares tende a ser mais relevante nesse aspecto.  

Janotti e Pires (2011, p.9), entendem que hoje “não é mais possível isolar as 

relações entre música e identidade em ambientes estanques, seja o mundo virtual 

ou a afirmação urbana do consumo de música através de circuitos de shows ou 

rotas de festivais”. 

“[...] é eu sou um consumidor de música bastante ávido, eu sempre gostei 
bastante [...]”; “Eu acho que eu comecei, acho que ouvindo samba, com a 
minha mãe arrumando a casa, ai depois fui treinando meu ouvido em outros 
gêneros, e ai acabei ficando no, acho que no limiar entre o ROCK e MPB. O 
que está ali dentro eu ouço.” (Entrevistado 1) 

Mais uma vez percebe-se que o desenvolvimento do gosto passa pela 

construção social da identidade do consumidor, pois repetidamente há citações dos 

entrevistados sobre aspecto do aprendizado do gosto musical, denotando a 

importância dos agentes externos e sociais nessa formação, conforme pensado por 

Bourdieu (2007).  

 “[...] é como eu falei, eu escuto mais música quanto eu estou fazendo algum 
trabalho que eu sei que vai demorar, ou então mesmo no carro [...]” 
(Entrevistado 7) 

Foi possível também perceber nas entrevistas que frequentemente o 

consumo da música se torna pano de fundo para outras atividades, e que isso pode 

de algum modo estar afetando o consumo do produto fonográfico e a construção do 

significado ao redor da música. 

Trotta (2005) mostra que uma grande parcela da música que se ouve é 

ofertada para consumo através de um mercado musical, que simultaneamente 

promove a circulação e organiza o que deve ser oferecido utilizando um sistema 

classificatório. A classificação do universo de produtos musicais em gênero visa 

organizar o consumo desses bens, estabelecendo hierarquias e chaves para o uso, 

interpretação e circulação de sentidos no meio social.  

Além disso, percebe-se que a preferência do gênero musical dos 

entrevistados parece estar ocupando um papel secundário quando comparado a 

preferências de consumo social da música.  Para Trotta (2005, p.181), “ouvir música 
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é um ato simbólico de identificação com as representações de estilos de vida, visões 

de mundo e valores sociais presentes nas canções”. 

 “[...] CD é uma coisa que eu compro quando eu quero ter o produto, mesmo 
de vez em quando, não compro nem pra ficar escutando, eu compro porque 
eu quero ter o material quero ter aquele livreto eu quero ter toda aquela arte 
[...]”; “[...] não só capa é a capa também, mas é porque eu queria ter aquele 
material do AC/DC eu queria ter pra mim tipo por mais que eu tenha no ipod 
mais eu queria ter o físico eu queira ter ali na minha prateleira...” 
(Entrevistado 4) 

A facilidade de acesso ao produto musical parece também estar contribuindo 

para a mudança na percepção dos atributos motivadores de compra de discos, como 

destaca o trecho acima, pois para consumir música gravada não é mais necessário 

comprar discos. 

“[...] eu ouço muito, no próprio smartphone, eu tenho um backup, uma agenda 
de música muito grande, pra lá de 500 músicas que eu ouço bastante”. 
(Entrevistado 3) 

É possível estimar a dificuldade do consumidor moderno do bem musical em 

transferir o significado culturalmente construído acerca do bem simbólico para o bem 

material, dado a desmaterialização do produto fonográfico promovido pela tecnologia 

digital.   

Para Janotti e Pires “o consumo global de produtos culturais para a música 

amplifica a própria noção de identidade cultural, que antes estava centrada em 

nossos locais de nascimento e nas línguas nativas” (JANOTTI; PIRES, 2011 p.9). 

“[...] é, eu gosto de ter o CD, o encarte também, às vezes quando tem aquele 
que não tem o encarte, (comparando) um que tem o encarte que é um 
pouquinho mais caro, mas que tem o encarte bonitinho, eu (prefiro) compro o 
que tem o encarte.”; “[...] mas se for mais barato o que não tem encarte, eu 
gosto de ter o CD [...], eu gosto de ter o CD não só mp3, porque eu sou 
péssima pra ficar baixando, fico três séculos pra fazer isso, eu gosto de 
comprar assim, eu prefiro os mais baratos realmente, tem CDs que eu deixo 
de comprar tipo 40 reais, assim realmente não dá.” (Entrevistado 10) 

O entrevistado 10 coloca a questão do atributo preço como fator importante 

para a decisão do consumo do fonográfico, embora demonstre que entre a versão 

simplificada e a versão completa do produto, ele preferiria a última, devido às 

dificuldades expressadas por ele para acesso ao produto no formato digital.  

Na contramão da tendência contemporânea de virtualização do produto 

fonográfico, é possível perceber nas entrevistas o crescimento do interesse pelo 

produto na sua versão física de edição especial, valorizando, como já notado, os 

atributos colecionáveis do produto. 
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“[...] por mais que hoje em dia existam diversos métodos pra apresentar o 
produto, tem gente que não (compra), às vezes até questão do habito né, não 
tem o habito de adquirir um produto físico, mas assim no meu caso já é um 
pouquinho diferente, como eu estou aqui bem próximo (loja), eu costumo 
comprar, pelo menos alguma coisa no mês. (Entrevistado 2) 

A redução dos pontos de venda dos produtos fonográficos, fato notado na 

maioria das grandes cidades, também limita a possibilidade do potencial consumidor 

do produto fonográfico de desenvolver o processo do ritual de posse e, 

consequentemente, restringe o processo da impregnação de significados dos 

produtos ao lócus virtual ou aos ambientes de shows. 

Alguns achados nas entrevistas, como por exemplo, o de que apenas um dos 

participantes utiliza jornais impressos para leitura de notícias, ou ainda, o de que 

apenas um único participante utiliza o aparelho reprodutor de CD (CD Player) para 

escutar música, nos leva a crer que o impacto das novas tecnologias baseadas em 

internet, está impondo uma transformação de forma tão rápida nos modos e meios 

de como as empresas do ramo fonográfico se comunicam com os seus 

consumidores, que talvez elas não tenham sido capazes ainda de absorver tamanha 

mudança. 

5.3. AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A DIVULGAÇÃO EM 

AMBIENTE VIRTUAL 

Entre as manifestações culturais que ganharam novas dimensões com as 

transformações tecnológicas dos últimos tempos, as expressões musicais estão 

entre as que foram mais afetadas em seus processos de circulação, consumo e 

produção (JANOTTI; PIRES, 2011). 

Para Trotta (2005) a música, mais do que um bem cultural, é também uma 

forma de comunicação, e a forma como se dá sua circulação influencia diretamente 

a construção de sentidos das práticas musicais. 

Essa etapa investigará a dinâmica de comunicação gerada pelos usuários do 

Facebook e como esse processo contribui para a percepção do significado do bem 

musical.  
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5.3.1. O uso da microinformática e sua influência sobre o consumo do 

produto fonográfico 

A investigação do uso da microinformática buscou identificar a influência, 

positiva ou negativa, que esse meio de acesso ao conteúdo e às informações exerce 

no consumo do produto fonográfico.  

A relevância desse aspecto pode ser percebida através do impacto das novas 

tecnologias, combinado com a facilitação de acesso à internet, no formato de 

consumo da música gravada, o que está inclusive obrigando a indústria a se adaptar 

a um novo paradigma de negócio.  

A microinformática tornou-se tão importante contemporaneamente que se 

transformou em meio para o consumo de música gravada, transcendendo assim o 

aspecto puramente tecnológico, impondo ao mercado um novo formato de 

fonograma, e, como consequência, um novo formato de reprodutores portáteis, 

agora conhecidos como MP3. 

Essa tecnologia mudou o modo de consumir música gravada. Além disso, 

possibilitou também, mais recentemente, a criação dos provedores de conteúdo 

gratuito ou pago, como o YouTube e Itunes, respectivamente, que competem com os 

meios de difusão tradicionais como rádio e TV.  

“[...] ah, eu uso (informática) frequentemente, diariamente de fato. Gosto sim, 
celular hoje em dia é muito importante não só para o próprio uso né, pra você 
se comunicar com outras pessoas, mas você consegue ter diversas 
informações no celular, você consegue acessar outros; diversos sites também 
pra ver notícias e tudo mais, vídeo game também é um meio de você estar se 
divertindo, assim como você sair pra ir a um estádio, você estar buscando 
uma coisa assim também, um meio de se distrair né, de fato”. (Entrevistado 2) 

“[...] eu uso sempre (Internet), todos os dias, ou no computador ou no celular, 
normalmente pra acessar rede social, tipo whatsapp, o facebook, instagram 
essas coisas; email.”; “[...] qualquer “intervalinho” que você tem no trabalho, 
eu pelo menos olho o celular, até por que como eu trabalho em dois lugares a 
comunicação se dá através da rede social assim[...]”. (Entrevistado 9) 

Todos os entrevistados afirmaram permanecer conectados à internet durante 

todo o seu dia, e isso pode ser atribuído à popularização dos equipamentos móveis 

de acesso, como smartphones e tablets, que possibilitam a “onipresença” nesse 

ambiente. 

“[...] ah eu estou sempre conectado cara, até é cobrado, minha mãe fala, em 
casa; cara você trabalha no computador, você chega a casa e você vai pro 
computador, porque você não faz outra parada? Tipo, não consigo, é sei lá eu 
também tenho o celular e é o tempo todo falando com os amigos no 
“Whatsapp”, vendo um negócio ali, internet também, se vê referência pro seu 
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trabalho, gosto muito de ler sobre coisas do meu trabalho, pegar referência, 
em casa eu jogo bastante com meus amigos, assim chego num momento de 
relaxar até já ligo pra namorada falo assim, ó, vou dar uma jogada mais, tarde 
agente se fala, ai é o tempo todo Skype e jogar é uma coisa tipo estou 
sempre conectado não tem como.” (Entrevistado 4) 

No que tange aos equipamentos de acesso à internet, o computador vem 

cedendo lugar para os dispositivos móveis. A maioria dos entrevistados utiliza o 

computador exclusivamente no horário de trabalho ou para tarefas de trabalho ou 

escola, ficando a cargo dos dispositivos móveis a utilização da internet para o 

entretenimento. A ação mais citada para o uso da internet é o acesso às redes 

sociais, acompanhada por leitura de notícias. 

“[...] é porque eu fico conectada no Facebook o tempo inteiro pelo celular, 
né.”; “e pelo computador eu (só) uso mesmo mais pra entrar nos jornais 
online, ou até mesmo pra assuntos de trabalho, pra fazer alguma pesquisa, 
alguma coisa assim.” (Entrevistado 6) 

Com o crescimento da importância da Internet, várias empresas passaram a 

explorar mais frequentemente esse canal para divulgação dos seus produtos, com a 

clara intenção de capturar potenciais consumidores para seus produtos. Entretanto, 

como notado nas citações acima, o usuário parece mais seletivo com as mensagens 

nesse meio, principalmente no que tange ao consumo de produtos fonográficos.  

 “[...] ah, já (influência de compra). Eu recebo e-mail de sites que eu gosto. 
Quando é site genérico, que parecem spam eu nem leio, mas os sites que eu 
gosto e eu acompanho os “News” eu já bati. Abri informativo adorei entrei e 
comprei.”; “[...] comprar (Música) não, mas já procurei saber mais 
informações de um grupo que eu tenha recebido por informativo.” 
(Entrevistado 8) 

Para Vladi (2011), a internet abriu espaço para uma maior autonomia do 

público, que pode estar mais presente nas produções, sem a intermediação das 

companhias de discos multinacionais. 

“[...] já! (recebeu influência de compra)”; “[...] é, acho que sim (o meio mais 
influente).”; “[...] o CD eu compro ao vivo assim, na mão, não compro muito 
no computador não, mas já, já comprei coisa por impulso de estar no 
computador e estar vendo alguma coisa e falar aha, vou comprar!”. 
(Entrevistado 10) 

Como notado por Janotti e Pires (2011), um sucesso na Internet se traduz não 

só nos royalties pagos pelos canais de difusão, como o YouTube, em turnês, 

participação em festivais, mas em possibilidades de venda e consumo de música ao 

vivo e em audições de música gravada. 
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5.3.2. O uso da rede social Facebook e sua influência sobre o 

consumo do produto fonográfico 

O estudo do uso da rede social Facebook, nos dias de hoje, possibilita a 

criação de uma nova perspectiva para atuação do marketing contemporâneo, em 

que a mensagem deve ser entendida sempre como um processo de construção 

mútua entre emissor e receptor (LUCAS; SOUZA, 2011). 

“[…] ah, acesso diariamente, assim eu não sou aquele tipo de usuário que 
fica ali vidrado, até porque eu não vejo tanta coisa assim, o Facebook é um 
meio de comunicação né, dá pra você conversar com várias pessoas através 
do Facebook, mas não é um meio que eu utilizo assim sempre, né até porque 
eu tenho celular e tal, mas eu acesso Facebook, diariamente [...]” 
(Entrevistado 2) 

Para Solomon (2005), atualmente lidamos com um bombardeio de 

sensações, e por essa razão, nos vemos obrigados a desenvolver um filtro seletivo 

que direciona a atenção a alguns estímulos, eliminando outros.  

Segundo esse autor, as mensagens para a qual se direciona a atenção são, 

com frequência, diferentes daquelas pretendidas por seus patrocinadores, na 

medida em que cada indivíduo coloca sua visão nas coisas ao extrair significados 

que estão alinhados com suas próprias experiências, concepções e desejos. 

“[...] não gasto horas não, às vezes eu vejo, talvez umas duas vezes por dia 
em alguns horários, mas coisa rápida também, porque tem muita informação 
ali que, eu procuro filtrar também o que eu acho que é relevante, porque você 
acaba tendo ali uma quantidade de amigos, “né”, ali, e, enfim, você vai 
filtrando as pessoas que acabam trocando as informações que você acha que 
é relevante, então você tem essa possibilidade de filtrar isso também, isso eu 
faço também.” (Entrevistado 3) 

Através das entrevistas foi possível perceber que o uso mais frequente da 

rede social Facebook ainda tem a finalidade da relação social para o entretenimento, 

embora entre os entrevistados tenha sido possível notar inclusive o uso profissional, 

e também, o uso desse ambiente para busca de informações sobre produtos e 

serviços, tal qual o boca a boca nas redes sociais presenciais. 

“[...] a motivação é que você vê pessoas conhecidas lá, você vê o que essas 
pessoas estão pensando, você vê a tendência do que está acontecendo “né”. 
Você vê o pensamento coletivo de uma certa maneira, né, e também o 
coletivo vê o seu pensamento né?”; “[...] se me interessar o artista eu posso 
ler (um post) sim, depende do meu interesse sobre o artista, ai realmente é 
[...]”. (Entrevistado 5) 

Essa citação mostra a dinâmica do papel desempenhado pelo usuário do 

Facebook nesse ambiente, no qual às vezes ele se vê como participante passivo e 
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observador de opiniões do seu grupo, e em outras se transforma em ator, ativo, 

expressando suas ideias para que os demais possam consumir sua informação. 

Sob essa visão, os grupos sociais que se estabelecem, se ajustam e se 

recriam dependendo do contexto estabelecido por cada rede. Para Recuero (2012d), 

um mesmo sujeito pode ter diferentes representações numa mesma rede, podendo 

inclusive utilizar diferentes perfis. 

Não foi possível notar através dos testemunhos dado nas entrevistas que o 

usuário rejeita propagandas no ambiente do Facebook. A contrário, houve menções 

elogiosas a essa atividade, devido principalmente ao fato de serem feitas em 

congruência com os interesses de cada usuário. 

 “[...] que eu mais gosto de fazer, acho que falar com os amigos, ver o que os 
amigos estão fazendo, poder ter esse contato com gente que eu não tenho 
esse contato diário, né?”; “[...] no começo tipo eu odiava (propaganda) mais 
agora tem umas; agora eles botaram uma propaganda; quando você curte 
alguma página, você já lê em páginas parecidas, que eu acho mais legal, do 
que só aquela propaganda de produto.” (Entrevistado 10) 

No caso da entrevistada 9, há a demonstração clara do temor de ser 

cooptada pela propaganda veiculada no sistema, o que de alguma forma mostra a 

força desse meio de publicidade, e ainda que só há publicidade no ambiente do 

Facebook quando o acesso é feito pelo computador, pois, quando o acesso é feito 

em programas instalados nos smartphones, não há espaço de propaganda formal. 

“[...] mas de uma vez por dia, acesso sempre por que tá lá no meu celular 
[...]”; “[...] não precisa nem acessar ele já tá acessado [...]”; “[...] na verdade 
eu “não” gosto muito (propaganda) por que assim, pelo menos no Facebook 
do computador, ele me mostra as coisas que eu tenho interesse, as lojas que 
eu tenho interesse, então isso meio que estimula a consumir mais, 
entendeu?” (Entrevistada 9) 

O papel do líder e sua capacidade de influência na rede ficaram bastante 

claros nas citações a seguir, sendo que a maioria dos entrevistados admitiu sofrer 

influência da opinião daqueles usuários que fazem parte de suas redes sociais, e 

que de alguma forma possuem afinidade de gosto, ou merecem de alguma maneira 

sua deferência. 

“[...] mas sugestão que alguém tipo coloca na linha, “ah vi tal filme, li tal livro” 
alguma coisa que meus amigos botam, eu vou atrás ver o que é[...]”; “[...] 
principalmente do amigo que eu sei que tem um gosto parecido com o meu, 
ai realmente tem uma opinião mais forte, “né” que eu já sei que é possível 
que eu vá gostar mais do que uma pessoa aleatória que é uma coisa que eu 
não sei. (Entrevistado 10) 

“[...] na verdade foi uma blogueira que postou um produto de uma marca que 
eu gostava, e ai a pessoa também tem uma certa influência mas eu gostei do 
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sapato em si e eu gostava da loja e eu gostei do preço né? Fui lá e comprei.” 
(Entrevistado 9) 

Nesse aspecto, Kotler (2010) chama atenção para a capacidade cada vez 

maior dos consumidores influenciarem uns aos outros com o relato de suas 

experiências e opiniões, à medida que as mídias sociais se tornam mais 

significativas. 

Para Santini (2011, p. 3) “os gostos culturais são fluxos de crenças e desejos 

em contínuo processo de imitação, diferenciação e adaptação que tendem a 

propagar-se no campo social”. 

Recuero (2012d), entretanto, chama atenção para o conceito de rede social 

virtual, que no seu entendimento extrapola a ideia de laços sociais e acaba criando 

um novo formato, no qual os indivíduos interagem e se moldam conforme os 

recursos disponíveis: “no meio digital, as conexões entre os atores são marcadas 

pelas ferramentas que proporcionam a emergência dessas representações” 

(RECUERO, 2012d, p. 206).  

Além de todas as funcionalidades já analisadas do Facebook, essa 

ferramenta encurtou a distância que separava o consumidor do produto cultural dos 

produtores desse bem, sendo esses produtores os artistas ou as gravadoras.  

Um dos entrevistados admitiu tomar conhecimento dos lançamentos de novos 

produtos por meio da rede social, antes de perceber isto através dos meios 

convencionais de divulgação. 

“[...] sempre curti notícias musicais sempre gostei, até de inclusive artistas 
que eu até gosto de ler de vez em quando abro o site tem uma notícia tipo sei 
lá, da Madonna, vou lá do uma olhada quero ver o que aconteceu, de vez em 
quando sai um disco novo ai tem uma prévia de alguma banda que eu gosto 
e esse tipo de, não é regalia, esse tipo de prioridade que eles dão tipo “ah 
olha só hoje vai ter a promoção vai ter ah sei lá a pré-venda do CD tal ou o 
artista lançou a primeira música”. (Entrevistado 4) 

Esse fato por si só já poderia ser motivo para uma revisão das estratégias das 

gravadoras, no que se refere às estratégias de comunicação com seus 

consumidores, tendo em vista que não foi possível encontrar uma única citação 

entre todos os entrevistados de que sua participação nas comunidades, mais 

especificamente, das gravadoras, trouxe alguma experiência diferente de obter 

informação sobre os produtos dessas companhias.  

Com a penetração dos meios de comunicação de massa na vida social 

cotidiana, as indústrias culturais e midiáticas ganharam mais espaço no campo 

cultural e começaram a exercer mais do que o papel de mediação e legitimação dos 
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bens simbólicos e da outorga não somente um valor social e comercial às obras e 

artistas, mas também passaram a exercer o poder de eleger e proclamar a 

autoridade daqueles que os classificam e os julgam (SANTINI, 2011). 

Entretanto, em contraponto à visão da autora, a dinâmica da rede social 

virtual, nesse caso, é percebida nas entrevistas como um agente de equilíbrio entre 

a indústria cultural e o consumidor do bem cultural, na proporção em que eles 

possuem em última instância o poder da decisão de acompanhar, emitir, escolher 

informações e notícias e também criar a sua identidade social nesse ambiente.  
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES 

Na busca do entendimento de como os agentes de comunicação da indústria 

fonográfica atuantes na rede social Facebook influenciam o consumo dos produtos 

fonográficos, este estudo propôs estudar, inicialmente, como o consumo do bem 

cultural e a construção dos significados relativos a esses bens se processam. 

Nesse aspecto, a análise das estratégias de comunicação da indústria 

fonográfica permitiu perceber que o processo de manufatura do significado proposto 

por McCracken (2003), no qual o mundo culturalmente constituído fornece a lente 

para a interpretação do signo que impregna o bem cultural, parece expressar o 

modelo de divulgação do produto fonográfico. 

Sob esse prisma, a análise dos mecanismos correntes de publicidade, 

percebido como privilégio da indústria fonográfica, em conjunto com o uso dos meios 

convencionais usados pela empresa para atividade de divulgação e estratégia de 

criação de moda, vem perdendo força na proporção em que as redes sociais 

aumentam sua abrangência e empoderam os participantes a atuarem como 

protagonistas nesse lócus. 

Percebe-se pela análise da lista das músicas mais executadas nas rádios, 

meio de divulgação muito utilizado pela indústria fonográfica, comparando essa 

classificação com a lista dos discos mais vendidos, que há indícios de que o rádio 

perde importância na proporção do crescimento da utilização das redes sociais, 

possivelmente pelo caráter unilateral de sua comunicação, o que limita a criação de 

significados por parte do ouvinte. 

A indústria fonográfica continua atuando para a divulgação dos seus produtos 

através da cooptação dos agentes do campo da música, na acepção de Bourdieu 

(2007), visando a criação do valor e da impregnação dos significados pré-dados dos 

produtos, sendo esses agentes aqueles identificados no estudo do processo de 

divulgação das gravadoras. 

Além disso, percebeu-se uma diminuição da audiência do rádio e da TV 

aberta e, em consequência, a divulgação da música através da repetição massiva na 

difusão dos fonogramas musicais nesses meios perde sua força. Em decorrência 

disso, sua importância na criação do signo do produto fonográfico. 

Um fator relevante que se nota sobre a construção do significado 

contemporaneamente é que os espaços para o desenvolvimento dos rituais de 

posse, troca e desapropriação, conforme esquematizado por McCracken, passaram 
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a se restringir aos ambientes de espetáculo ao vivo e, principalmente, às redes de 

relacionamento virtual, devido em parte ao desaparecimento das lojas 

especializadas de venda de discos, que ofereciam no passado o espaço para o 

consumidor reivindicar o significado do produto fonográfico em grupos culturalmente 

constituídos e também pela desmaterialização do produto e o consumo digital. 

Essa conclusão nos permite julgar que apoiar a análise do consumo do 

produto musical na teoria da cultura do consumo proposta por Arnould e Thompson 

(2005), permitiu perceber aspectos essenciais do bem simbólico, como um conjunto 

de valores, crenças, formas de pensar de grupos, vistos através de sua lógica 

simbólica e sujeitos a disputas e enfretamentos comuns ao campo musical. 

Esse pensamento contribuiu também para o entendimento do efeito da mídia 

social atuante na rede social Facebook, na construção de significados dos produtos 

fonográficos, e como esses significados afetam a organização social em torno da 

música e da construção do gosto por gêneros musicais. 

Ao analisar as estratégias de comunicação utilizadas pela Global Records no 

Facebook, identificou-se o uso intensivo da comunicação mercadológica, em 

detrimento das possibilidades da abordagem relacional mais apropriada a esse 

meio, sendo a maior parte das mensagens direcionadas ao público com interesse 

em “vender” produtos.  

Como visto, as publicações da empresa utilizaram, em sua maioria, uma 

linguagem com foco publicitário e conteúdo informal, comum para esse segmento de 

negócio, de caráter unilateral, ou seja, a empresa comunicava sua mensagem e não 

interagia com os participantes de sua página. Essa estratégia usualmente gera 

menor interação do participante, já que acabam atuando de modo semelhante aos 

outros meios de comunicação, expondo o produto ou artista sem capturar a atenção 

do participante da página para coproduzir.  

Sustentando essa percepção, chama-se atenção para as publicações com 

foco relacional, que se destacaram na análise exatamente por terem obtido uma 

proporção três vezes maior de “interações” em relação às demais, e que também se 

diferenciaram quanto ao uso da abordagem utilizada. 

A abordagem relacional aparentemente inspirou o usuário a engajar na 

comunicação e estimulou os participantes, criando neles a motivação para dedicar 

seu tempo em dividir suas experiências com seu grupo de relacionamento e, de 

certo modo, emular o processo de construção dos significados do produto. 
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Nas entrevistas, foi possível identificar também o modo como os agentes de 

comunicação atuantes no Facebook influenciam os usuários na decisão de consumo 

dos produtos fonográficos, destacando aí o papel dos membros da rede social, 

oficiais ou não na construção do significado dos bens culturais. 

Nas entrelinhas, as entrevistas possibilitaram notar a relevância desse 

ambiente no processo do consumo, seja como um ambiente de confirmação das 

expectativas, fonte de informação e degustação do produto ou como meio usado 

pelos atores para compartilhar ou construir significados. 

Para Recuero (2009), por fazerem parte do sistema, os atores atuam na 

moldagem das estruturas sociais da rede, através da interação e da constituição de 

laços sociais. Assim sendo, pode-se inferir que esses agentes têm uma participação 

atuante nas redes sociais como aqueles que criam o significado para que o todo seja 

formado, tal qual a dinâmica da construção do significado em ambientes físicos. 

Além disso, os entrevistados acreditam que um participante do seu grupo de 

relacionamento, aquele que tem gosto ou interpreta os significados de maneira 

semelhante, possui o reconhecimento dos usuários como ratificadores das 

mensagens veiculadas sobre os produtos. 

Esse cenário nos remete a Kozinets (1999), que propõe uma série de 

medidas estratégicas dentro de uma abordagem cunhada por esse autor de “e-

tribalised marketing” ou “virtual communal marketing”. Essencialmente, essas 

medidas giram em torno do conceito de que na economia digital, as redes são o que 

criam valor, e redes são normalmente criadas ofertando-se brindes.  

A influência no consumo dos produtos fonográficos exercido pela transmissão 

dos significados culturais entre os usuários do Facebook pôde ser percebida 

subjetivamente, principalmente pelas citações que registram o efeito exercido pelos 

produtores dos produtos na motivação do consumo. 

Outro aspecto a ser ressaltado sobre a percepção do significado cultural na 

rede social virtual refere-se à publicidade veiculada nesse ambiente, que carrega os 

signos pré-dados pela indústria, o que parece não receber rejeição dos usuários, 

principalmente por ser feita em congruência com os interesses de cada usuário 

individualmente. 

Atualmente é possível notar que o uso de redes sociais por empresas para 

fins mercadológicos ainda é recente e, consequentemente, de pouco domínio por 

parte das companhias (LUCAS; SOUZA, 2011). Entretanto, as estratégias de 

comunicação nas redes sociais podem ser comparadas ao marketing boca a boca, 
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que, como sugere Kozinets et al, (2010), é fator muito importante nas decisões de 

consumo de produtos e serviços. 

Sob essa ótica, quando as empresas optam por ingressar no universo das 

redes sociais, se defrontam com uma gama muito grande de possibilidades, já que 

as plataformas de mediação das redes virtuais são, em sua essência, 

multidirecionais, e os receptores da mensagem desempenham papéis muito além do 

papel de agentes propagadores do conteúdo. Nesses meios eles se tornam os 

coautores do processo, chegando mesmo, em alguns casos, a desempenhar o papel 

de construtores de significado das mensagens (KOZINETS et al., 2010). 

Assim, com tantas possibilidades de emissores, meios e formatos de 

mensagens, e consequentes impactos no incremento do fluxo de informações, 

cresceu a importância de se compreender, do ponto de vista mercadológico, a 

efetividade do processo comunicacional entre empresas e clientes. 

Conclui-se que o potencial desse canal de comunicação não vem sendo 

explorado de forma sistêmica pelas gravadoras, o que invalida a suposição inicial de 

que a gravadora seria o principal agente impregnador de significados aos produtos 

fonográficos, e que sua atuação na mediação do boca a boca virtual possibilitava o 

estímulo ao consumo do produto. 

A indústria fonográfica na coordenação do fluxo de comunicação no 

Facebook, ainda não maximizou as oportunidades nesse meio, ou por não adaptar 

suas estratégias de comunicação ao conceito de rede social virtual, ou por terem 

operado durante toda sua vida num ambiente em que controlava os agentes da 

comunicação. 

No que diz respeito a recomendações para futuras pesquisas, sugere-se 

ampliar o estudo para produtos fonográficos digitais, como downloads e streaming, 

que mais recentemente ganharam importância nas receitas das gravadoras, e para 

os sistemas de recomendação musical, que auxiliam na tarefa de mapear os gostos 

e tendências de consumo da música no ambiente virtual, devido a crescente 

popularidade das redes sociais de música que já estão sendo exploradas 

comercialmente pelos provedores de streaming, e podem esclarecer a relação 

existente entre os sistemas de classificação, os usos sociais da música, os 

processos de formação dos gostos musicais no ambiente virtual e os mecanismos 

coletivos de legitimação das obras que circulam na Internet. 

Pode-se também ser considerada na ampliação dessa análise, a obtenção de 

informações através da interação do pesquisador direta nas comunidades virtuais, 
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que poderia ofertar a oportunidade de perceber diferentes nuances a respeito do 

comportamento do indivíduo no ambiente virtual. 
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GLOSSÁRIO 

Acessibilidade  São os recursos e tecnologias de acessibilidades para ajudar 
pessoas com deficiência a utilizar o Facebook. 

 
Administradores  Os administradores são os usuários que criam e gerenciam as 

atividades nos grupos e nas Páginas do sistema. 
 
Amigo Amigos são pessoas com as quais o usuário se conecta e 

compartilha no Facebook. 
 
Atalho Um atalho é uma caixa que o usuário pode criar para 

compartilhar sua Linha do Tempo, suas fotos ou sua Página do 
Facebook em outros sites.  

 
Bate-papo O Bate-papo é um recurso que permite ao usuário enviar 

mensagens instantâneas para os seus amigos.  
 
Bloquear É possível bloquear um usuário para removê-lo da lista de 

amigos e impedi-lo de iniciar conversas com outro usuário ou ver 
suas publicações em sua Linha do Tempo. O status Bloqueado 
pode também significar que o Facebook temporariamente 
restringiu o usuário de usar determinado recurso ou vários deles, 
mas o usuário continua com acesso à sua conta. 

 
BluRay É um formato de disco óptico para armazenamento de 

conteúdos de vídeo e áudio de alta definição. 
 
Busca Procurar é uma ferramenta para encontrar pessoas e conteúdo 

no Facebook.  
 
Curtir Clicar em Curtir é uma forma de expressar uma opinião positiva 

e se conectar com o que é importante para o usuário.  
 
Cutucar O usuário pode cutucar alguém para chamar sua atenção ou 

dizer um Oi.  
 
Evento  Eventos é um recurso que permite organizar reuniões, responder 

a convites e manter-se a par do que os seus amigos estão 
fazendo.  

 
Fan Page As “Fan pages” ou Páginas são usadas por empresas, marcas e 

organizações para compartilharem suas histórias e se 
conectarem com as pessoas. 

 
Feed de Notícias O Feed de Notícias é a lista contínua de atualizações na página 

inicial do usuário, que mostra as novidades de seus amigos e 
das Páginas que o usuário segue.  

 
Grupos Grupos são espaços particulares onde o usuário pode manter 

contato com outras pessoas compartilhando atualizações, fotos 
ou documentos.  
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História principal  As histórias principais são as publicações feitas pelo o usuário 

desde seu último acesso ao Feed de Notícias e que são 
classificadas pelo sistema como interessante para publicação no 
Feed de noticiais de outros usuários. Elas podem diferir de 
acordo com quanto tempo o usuário não visita seu Feed de 
Notícias. 

 
Linha do tempo A Linha do Tempo, a qual às vezes é referida como perfil, é o 

conjunto de fotos, histórias e experiências que contam a história 
do usuário.  

 
Link É um caminho virtual para o compartilhamento de um conteúdo 

da Web no Facebook.  
 
Marca comercial Uma marca comercial é uma palavra, slogan, símbolo ou design 

(ex: nome da marca ou logotipo) que identifica e distingue os 
produtos ou serviços oferecidos por uma parte daqueles 
oferecidos por outros.  

 
Marcações Uma marcação vincula uma pessoa, Página ou local a um item 

que o usuário publica, como uma atualização de status ou uma 
foto. Por exemplo, o usuário pode marcar uma foto para mostrar 
quem está nela ou publicar uma atualização de status e dizer 
quem está com o usuário.  

 
Mensagens As mensagens e caixa de entrada de mensagens armazenam as 

conversas do usuário em andamento com pessoas no 
Facebook.  

 
MP3 O método de compressão com perdas empregado na 

compressão de música gravada, que consiste em retirar do 
áudio tudo aquilo que o ouvido humano normalmente não 
conseguiria perceber, devido a limitações da audição humana. É 
comumente usado para se referir ao aparelho reprodutor de 
músicas digitais.  

 
Notas Notas é um recurso que permite que o usuário publique o que 

estiver pensando da forma como preferir. 
 
Notificações Notificações são as atualizações sobre atividades no Facebook.  
 
Orkut É uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 

2004 com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer 
pessoas e manter relacionamentos. 

 
Página Páginas permitem que empresas, marcas e organizações se 

conectem com as pessoas no Facebook.  Conhecida também 
pelo termo em Inglês “Fan Page”. 

 
Perfil No Facebook, o perfil do participante é a Linha do Tempo.  
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Plug-ins sociais Plug-ins sociais são ferramentas que outros sites podem usar 
para proporcionar experiências personalizadas e sociais às 
pessoas. Ao interagir com plug-ins sociais, você compartilha 
suas experiências de fora do Facebook com amigos do 
Facebook.  

 
Post Também conhecida como Publicação, são novas histórias 

compartilhadas na parte superior da Linha do Tempo ou no Feed 
de Notícias do usuário. 

 
Publicação Também conhecida pelo termo em inglês “Post”, são novas 

histórias compartilhadas na parte superior da Linha do Tempo ou 
no Feed de Notícias do usuário. 

 
Streaming É uma forma de distribuição de dados, geralmente de multimídia 

em uma rede, que é utilizada nos serviço de provimento de 
conteúdo, semelhante à atuação de uma rádio convencional, 
entretanto, em formato digital na internet. 

 
Seguir Seguir é uma maneira de obter novidades das pessoas pelas 

quais o usuário se interessa, mesmo que não sejam suas 
amigas. O botão Seguir também é uma maneira de refinar o 
Feed de notícias do usuário para obter os tipos de atualizações 
que ele deseja ver.  

 
Twitter É uma rede social que permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 
caracteres, conhecidos como "tweets"), por meio da página do 
sistema na internet ou por softwares específicos em 
equipamentos móveis. 

 
Vídeo Conteúdo audiovisual que o usuário pode carregar no Facebook 

para compartilhar suas experiências. 
 
YouTube YouTube é uma página na internet que permite que seus 

usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista semiestruturada. 
 
Localização da Casa: 

a) Há quanto tempo reside na atual casa? Qual é sua opinião sobre o bairro e 

qual a motivação para moradia neste local. Bairro em que morava anteriormente? 

O consumo de produtos culturais: 

b) Preferências (gênero, autor, produtor) de livros, jornais e revistas. Qual o último 

consumo? Costuma ler comentários sobre discos? Algum comentário já influenciou 

na compra de produtos? 

c) Preferências de consumo de espetáculos ao vivo (TEATRO, DANÇA, ARTES 

VISUAIS). Qual o último consumo? Algum espetáculo já influenciou na compra de 

produtos? 

d) Preferências de consumo de produtos audiovisuais (Cinema, DVD´s). Qual o 

último consumo? Algum filme já influenciou na compra de produtos? 

a. Hábitos e frequência de audiência da TV; 

b. Hábitos e frequência de audiência de rádio; 

e) Preferências de outras saídas (Festas, Boates). Qual o último consumo? Algum 

evento já influenciou na compra de produto? 

f) Preferências e frequência no uso da microinformática (Computador, laptop, jogos, 

internet e banda larga). Qual o último consumo? Alguma atividade com informática já 

influenciou na compra de produto fonográfico? 

g) Preferências (gênero, cantor, autor) e frequência na audição/ compra de artigos 

musicais (equipamentos, CD´s, internet etc.). Qual o último consumo? Observações 

sobre o produto? Característica que causa maior interesse? 

Preferências de uso da rede social Facebook: 

h) Há quanto tempo participa desta rede social virtual e qual a frequência de acesso 

a este sistema? Já notou a presença de propaganda neste ambiente? 

i) Qual sua motivação para participar da comunidade da gravadora? 

j) Costuma ler os comentários dos colegas do Facebook sobre música? 

k) Costuma prestar atenção as publicações das comunidades que participa? Poderia 

citar um exemplo? Já leu algo no Facebook que afetou a decisão de compra de 

produtos fonográficos? 
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APÊNDICE B – Questionário socioeconômico e de aferição de capital cultural. 
 

Nome:  Idade: 

Bairro:  

Sobre seu rendimento familiar mensal, assinale a opção de faixa de renda 

em que sua família se enquadra: 

( ) Inferior a R$ 751,00 
( ) Entre R$ 751,00 e R$ 

1.200,00 

( ) Entre R$ 1.200,00 e R$ 

5.174,00 

( ) Entre 5.174,00 e R$ 

6.745,00 
( ) Acima de R$ 6.745,00  

Estado civil ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado 

Grau de instrução ( ) Não frequentou a escola 

( ) Ensino Básico incompleto 

( ) Ensino básico completo 

( ) Ensino fundamental 

incompleto 

( ) Ensino Fundamental 

completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino superior 

incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação 

Se houver ensino superior completo, especifique em que curso: 

 

Profissão: 

Qual o grau de 

instrução de seus 

pais? 

Opção: P = PAI 

             M = MÃE 

( ) ( ) Não frequentou a 

escola 

( ) ( ) Ensino Básico 

incompleto 

( ) ( ) Ensino básico 

completo 

( ) ( ) Ensino 

fundamental incompleto 

( ) ( ) Ensino 

Fundamental completo 

( ) ( ) Ensino Médio 

incompleto 

( ) ( ) Ensino Médio 

completo 

( ) ( ) Ensino superior 

incompleto 

( ) ( ) Ensino superior 

completo 

( ) ( ) Pós-graduação 

A profissão de seu pai? 

A profissão de sua mãe? 

Fonte: Adaptado de PONTE. 2012. 


