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Resumo:  

 

A finalidade deste artigo é discutir de que forma a indústria fonográfica começa a se 

reinventar a partir da abrangência da internet e da cultura participativa (JENKINS, 

2008) e suas estratégias para sobreviver nesse mercado. Dessa forma, pretende-se 

analisar aqui o fenômeno K-Pop (Korean Popular Music) e suas técnicas para a 

construção do ídolo, licenciamento de produtos e seu respectivo sucesso no mercado 

global de música. A partir de uma reflexão inicial, discutiremos aqui como a indústria 

cultural está absorvendo esses elementos e construindo novos produtos. Como aporte 

metodológico, reuniu-se a pesquisa bibliográfica a partir dos conceitos sobre produtos 

culturais, economia afetiva além de pesquisa em sites focados no universo da cultura 

Pop Sul-Coreana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um mercado que fatura bilhões de dólares por ano, altamente influenciado pelo 

uso de tecnologias durante o processo de produção, consumo e sua relação com a lógica 

do capital (BOLAÑO, 2010); (ARAGÃO, 2008); (BRITTOS, 1999); (DIAS, 2010).  

Este é o cenário da indústria fonográfica que, nos últimos 20 anos precisa lidar com o 

faturamento de suas produções e, ao mesmo tempo, precisa também se adaptar aos 

processos de compartilhamento via aplicativos, streamings e serviços on demand 

(JENKINS, 2008); (KELLNER, 2004). 

É nesse ambiente que se desenha a produção musical do século XXI. Como 

lembra Dias (2010) se no fim do século XX, com a chegada de sintetizadores, baterias 

eletrônicas e outros elementos, o cenário musical que abasteceu e moldou a cultura no 

final dos anos 1980 do século passado até a chegada da internet e o ambiente para a 
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difusão de música em múltiplas plataformas evidencia a mudança com que indústria e 

músicos se depararam desde o período do uso civil da grande rede. 

Ou seja, se a propriedade intelectual do artista e da indústria era o disco físico, 

coletânea, etc. em que pesam aqui, as porcentagens para ambos, hoje embora estes ainda 

possam ser adquiridos em diversas lojas, já não se pode mais falar em disco e sim em 

música gravada (DIAS, 2010). Dessa forma, evidencia que os padrões de consumo em 

tempos de convergência mudaram e, foi preciso evoluir para o atual ambiente 

contemporâneo da produção cultural. 

E para se encontrar nesse mercado, não apenas os músicos, mas a indústria 

precisou se reinventar, desenvolver estratégias que pudessem aumentar e ampliar sua 

receita ao mesmo tempo em que lançam aos mercados fonográficos diversos produtos 

culturais capazes de garantir sobrevivência ao meio e também acompanhar esse novo 

padrão de consumo. 

É nesse cenário que surge a figura K-Pop (Korean Popular Music). Agregando 

música, dança, coreografias e estratégias musicais típicas das Boy Bands americanas. 

Porém com diferenças cruciais no que se refere aos produtos, às estratégias e licenças de 

produtos (ALVES; RIOS, 2014), O fenômeno K-pop alcançou grande fenômeno com o 

alcance global do músico PSY há pouco mais de 04 anos. Hoje, é possível verificar o 

alcance desse movimento musical em todo o mundo, no Brasil, já há fã clubes 

especializados nesse estilo. (ALVES; RIOS, 2014) 

Dessa forma, a finalidade desse artigo é realizar apontamentos iniciais a respeito 

do que seja esse fenômeno musical e sua relação com a construção do ídolo no cenário 

da Internet. A proposta é discutir de que forma, as estratégias focalizadas na construção 

da imagem estão inseridas dentro da lógica da indústria fonográfica e os produtos 

gerados a partir dessa exploração. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico 

preliminar apoiado em artigos e revistas online sobre as temáticas: K-Pop e Indústria 

Cultural. 

 

2. O K-Pop e a Indústria Cultural 

 

Ao perceber a popularização que artistas inseridos no fenômeno K-Pop vêm 

alcançando patamar de abrangência global cabe aqui destacar, entre outras coisas, a 

necessidade de considerar que as estratégias assumidas para a construção do ídolo no 
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cenário musical coreano e também para a produção de produtos e licenças nada mais 

são do que empregar as técnicas de absorção e a inserção de cultura explorada por 

diversos pesquisadores da indústria cultural (COSTA, 2009). 

É importante revisitar que os símbolos da indústria cultural são preparados para 

a cultuação e dessa forma, para que o seu valor de venda mantenha-se alto até, esgotar-

se em sua obsolescência (COSTA, 2009, p. 06). Seguindo nessa premissa, o autor ainda 

destaca: 

 

A indústria tem preferências por ídolos que possam congregar valores 

simbólicos e atingir públicos diversos cada vez maiores, assim como 

disponibilizam para o consumo dos fãs a figura de seu ídolo em 

variados formatos: em livros, CDs, DVDs, nos banners de filmes, etc. 

(...) as mercadorias culturais já tão exacerbadas da figura do ícone pop 

se afastam do símbolo explorado e se preparam para estrear o próximo 

candidato a ídolo que pressiona as portas das produtoras. Assim 

ocorre um processo “que podemos definir como um tipo de 

iconofagia: as imagens desgastadas são devoradas por novas imagens 

que as reciclam” (BAITELLO, 2005: 17). (COSTA, 2009, p. 07) 

 

E dessa forma, é possível analisar o fenômeno K-pop como um resquício desse 

cenário, a ideia aqui é perpetuar a indústria e o fenômeno Pop, a partir da construção de 

elementos simbólicos que permaneçam para a estruturação da indústria fonográfica e 

que, assim, possam alavancar vendas e ampliar os lucros (BOURDIEU, 2000). 

 Esta também é uma estratégia conhecida dentro do cenário musical. Costa 

(2009) lembra do fenômeno que tomou ares globais no final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 do século XX com o surgimento das Boy Bands, Como New Kids on The 

Block e alcançou o ápice no final dos anos 90, com bandas como N’Sync, Backstreet 

Boys, entre outros. 

 Suas técnicas consistiam em toques e melodias repetitivas, cantores que 

expressassem diversos sentimentos e assim, fosse fácil diversificar o público-alvo, ao 

mesmo tempo em que fortificava laços de afetividade e identidade com os integrantes 

da banda (COSTA, 2009). 

 Pode-se dizer que estas estratégias se mantem nos mais diversos mercados e, em 

especial, na cultura K-Pop. Alves e Rios (2014) lembram que enquanto a crise na 

indústria fonográfica perdura com a redução de vendas de CD’s e DVD’s, este não é o 

caso do atual Korean-Pop em que vendas de cópias de discos. Licenciamento de 

produtos e outras técnicas como o ranking de artistas populares (charts) se tornam 

populares entre públicos globalizados. 
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 Mas para entender um pouco o que seja o fenômeno K-Pop, trabalharemos a 

seguir o seu significado e suas características. 

 

2. O K-Pop 

 

A música pop sul-coreana, também chamada de K-pop (abreviação do inglês 

Korean Popular Music), é um conjunto de gêneros musicais além do pop, como o rap, 

tecno, rock e hip-hop. As canções são apresentadas em mini álbuns
4
ou full álbuns

5
.  

Esta indústria musical é composta por empresas que selecionam jovens 

coreanos, japoneses, taiwaneses, chineses, entre outros; através de testes de dança e 

vocal (canto e/ou rap). A partir do momento em que se é escolhido, o candidato passa a 

ser trainee
6
e assina um contrato com um período limitado.  

Os selecionados começam a treinar intensivamente para o seu debut.
7
 Sua 

estreia pode ser solo ou em grupo, conhecidos como girl bands ou girl group 

(agrupamento composto somente por garotas), boy bands ou boy group (formado apenas 

por garotos) e apesar de ser mais raro, existem também os que contêm os dois gêneros 

juntos como o K.A.R.D.
8
. 

 

Figura 1: Grupo K.A.R.D. Fonte: http://brazilkorea.com.br/kard/ 

                                                 
4 É o equivalente próximo do EP. Contém múltiplas faixas, porém é mais curto que um álbum completo.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/K-pop Acesso em: 22/04/17. 
5 Traduzido do inglês: cheio.  
6 Um termo usado para se direcionar a uma pessoa em treinamento em uma companhia que ainda não teve seu debut. 

Fonte: http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html Acesso em: 22/04/17. 
7 Quando um grupo é lançado na indústria musical, uma estreia. 

Fonte: http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html Acesso em: 22/04/17. 
8 É um grupo misto sul-coreano formado pela DSP Media em 2016. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/K.A.R.D Acesso em: 22/04/17. 

http://brazilkorea.com.br/kard/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extended_play
https://pt.wikipedia.org/wiki/K-pop
http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html
http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-coreano
https://pt.wikipedia.org/wiki/DSP_Media
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/K.A.R.D
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Alguns grupos estreiam em reality show de canais de televisão como o grupo 

Monsta X
9
, que participaram do No Mercy

10
, da emissora Mnet. Neste tipo de programa 

os trainees fazem várias audições para saber se vão ou não fazerem parte do novo grupo 

de K-pop. 

 

Figura 2: Grupo Monsta X.        Fonte: http://kprofiles.com/monsta-x-members-profile/ 

 

Atualmente, o meio mais utilizado para divulgar as bandas é o YouTube. 

Através dele os grupos lançam suas músicas nos chamados MV
11

, que pessoas de 

diversas partes do mundo podem visualizar conhecer as canções e até se tornarem fãs.  

 

3. Jovens treinados por meio de estratégias para a fama 

 

Uma das jogadas para dar impulso à economia sul-coreana, é o K-pop. Através 

de empresas de entretenimento, os jovens são selecionados de acordo com suas 

habilidades e treinados de forma a gerar lucros. 

A partir do momento em que os candidatos são aprovados nas audições das 

empresas, passam a dedicar sua vida ao treinamento. Alguns até param de estudar por 

um período de tempo, como o integrante do grupo BTS
12

, Jungkook
13

, que interrompeu 

                                                 
9 É um grupo masculino sul-coreano formado pela Starship Entertainment.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsta_X Acesso em: 22/04/17. 
10 Foi mais um programa de sobrevivência de trainees, que lutaram em busca do sonhado “debut” pela agência 

Starship Entertainment. O programa, exibido entre 10 de dezembro de 2014 a 11 de fevereiro 2015 pela Mnet, contou 

com um total de 13 trainees e destes 7 foram confirmados para o novo grupo, MONSTA X. Fonte: 

http://brazilkorea.com.br/programas-coreanos-no-mercy/ Acesso em: 22/04/17. 
11 Sigla de “music vídeo”, videoclipe. Fonte: http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html?m=1 

Acesso em: 30/04/17. 
12 Também conhecido como Bangtan Boys (em coreano: 방탄소년단), é um grupo sul-coreano composto em sete 

membros formado pela Big Hit Entertainment em 2013. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BTS Acesso em: 

28/04/17. 

http://kprofiles.com/monsta-x-members-profile/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boy_band
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Starship_Entertainment
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsta_X
http://brazilkorea.com.br/programas-coreanos-no-mercy/
http://kpopsweetdream.blogspot.com.br/p/dicionario-k-pop.html?m=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_coreana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boy_group
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-coreano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Hit_Entertainment
https://pt.wikipedia.org/wiki/BTS
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seus estudos em 2013 para focar nas promoções da banda e no ano seguinte se 

matriculou na Seoul Schoolof Performing Arts – SOPA
14

. 

 

Figura 3: Boy group BTS.    Fonte: http://kprofiles.com/bts-bangtan-boys-members-profile/ 

 

Os trainees se dedicam intensamente aos ensaios de dança, as aulas de canto e 

também de atuação, que são como, por exemplo, os exercícios físicos para controlar sua 

massa corporal. Por isso possuem poucas horas para dormir e costumam machucar seu 

corpo, seja torcendo o tornozelo ou até algum ferimento mais grave. Um exemplo da 

dificuldade que eles passam durante o treinamento, é o depoimento do Iago Aleixo
15

 

contado em um vídeo, em que o próprio postou em seu canal no YouTube. Na gravação 

é descrita resumidamente a sua experiência ao treinar no Brasil e na Coreia do Sul. 

Inclusive comenta que no período de trainee, os membros do grupo não ganharam nada 

financeiramente. 

Pelo treino em excesso e trabalho irregular, empresas como a S.M. 

Entertainment
16

, já receberam vários processos, tendo a ordem de revisar os contratos 

dos seus cantores para regular as condições trabalhistas. 

Para se tornar um ídolo, os jovens ainda aprendem um pouco de outros idiomas 

como o inglês, o japonês, etc; para quando forem fazer turnês no exterior além de usar 

                                                                                                                                               
13 Jeon Jung-kook (Hangul: 전정국; Hanja: 田柾國; nascido em 1 de setembro de 1997), mais frequentemente 

creditado como Jungkook (em coreano: 정국), é um cantor e dançarino sul-coreano. Estreou como membro do 

grupo BTS (também conhecido como Bangtan Boys) em junho de 2013. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeon_Jung-kook Acesso em: 28/04/17. 
14 É uma escola de artes em Gung-dong, Guro-gu, Seul. Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Performing_Arts_Seoul Acesso em: 28/04/17. 
15 Ex-membrodo grupo de B-pop (pop brasileiro inspirado no Kpop), Champs. Youtuber. Canal disponível em: 

https://www.youtube.com/user/CanalIagora Acesso em: 27/04/17. 
16 S.M. Entertainment (em coreano: SM엔터테인먼트, SM significa Star Museum ou Soo Man - fundador da 

agência) é uma empresa de entretenimento sul-coreana, fundada por Lee Soo Man. A empresa atua como uma 

gravadora, agência de talentos, agência de viagens, empresa de produção musical, gestão e produção de concertos. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S.M._Entertainment Acesso em: 28/04/17. 

http://kprofiles.com/bts-bangtan-boys-members-profile/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hangul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hanja
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_coreana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7arino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-coreano
https://pt.wikipedia.org/wiki/BTS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeon_Jung-kook
https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Performing_Arts_Seoul
https://www.youtube.com/user/CanalIagora
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_coreana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lee_Soo_Man
https://pt.wikipedia.org/wiki/S.M._Entertainment
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para a divulgação da banda, a fim de obter fãs de vários países. Fazer parte de um grupo 

famoso fora da Coreia significa para eles, representar seu país, com um sentimento 

nacionalista que é tido também pelos seus familiares. 

As empresas proíbem seus artistas a terem relacionamentos amorosos no 

começo da carreira. Alguns liberam depois de uns anos. Outros permitem somente com 

o fim do contrato. 

Além disso, tem-se a construção na busca de uma estética perfeita. Os jovens 

fazem cirurgias plásticas para terem um rosto mais próximo à perfeição. Alguns 

clareiam a pele, por achar que quanto mais branca mais bela é.  Sempre se cuidam, se 

maquiam e pintam várias vezes o cabelo. Tudo isso com o intuito de serem modelos 

estéticos, como a S.M. Entertainment que desenvolve seus artistas levando-se em 

consideração o estado impecável das técnicas e da beleza física. 

Entre os trainees, pode haver competitividade, pelo desejo geral de estrear, mas 

nem todos conseguirem. Muitos acabam não debutando até o fim do seu contrato. 

Porém, mesmo assim, a chance de entrar em uma grande empresa, além de adquirir 

aprendizado e experiência, poderá dar muitas oportunidades de trabalho em outras 

agências. 

 

4. As formas de se promoverem em busca do sucesso e lucro financeiro 

 

Algumas empresas, no período de pré-estreia, começam a divulgar em redes 

sociais e em vídeos curtos, de menos de um minuto (um teaser), no YouTube; para 

mostrar os membros da banda e desde então já atrair fãs. 

 
O que me deixa esperançoso, entretanto, é o grau de apoio que a 

abordagem cooperativa está começando a conquistar no meio da 

indústria midiática. Tais experiências sugerem que os produtores 

conseguem obter maior fidelidade e mais concordância com suas 

preocupações legítimas se conquistarem a lealdade dos fãs; a melhor 

maneira de fazê-lo é oferecer aos fãs a oportunidade de participar da 

sobrevivência da franquia, assegurando-lhes um conteúdo que reflita 

mais plenamente seus interesses, criando um espaço onde possam 

fazer suas contribuições criativas e reconhecendo os melhores 

trabalhos que emergirem. Num mundo em que as opções de mídia 

estão em crescente expansão, haverá brigas por espectadores cujos 

gostos e preferências serão inéditos para a mídia corporativa. As 

pessoas mais atentas da indústria já sabem disso: algumas estão 

tremendo, outras estão lutando para renegociar suas relações com os 

consumidores. No fim, os produtores precisam dos fãs tanto quanto os 

fãs precisam deles. (JENKINS, 2008, p. 228) 
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A indústria tenta usar estratégias midiáticas atuais para chamar a atenção das 

pessoas. Segundo Jenkins (2008), com a cultura participativa dos fãs as empresas 

conquistam a lealdade deles e o fazem aguardar esperançosos os próximos lançamentos 

de novas músicas. 

Ao estrear, os grupos geralmente lançam uma ou mais músicas como símbolo de 

seu debut. A partir deste momento se iniciam as apresentações de suas canções em 

programas musicais, como o Music Core da emissora MBC
17

, o Music Bank da KBS
18

, 

o M Countdown da Mnet
19

 e o SBS Inkigayo da SBS
20

. 

As apresentações, tanto em shows quanto nos videoclipes publicados no 

YouTube, possuem grande variedade de conteúdo audiovisual. Os ambientes são bem 

trabalhados. As empresas usam efeitos visuais como luzes, projeções, telões e figurinos 

dos ídolos. Sendo assim, por conter aparições de elementos imaginários, são de alta 

qualidade visual e tecnológica. 

Além da utilização de cores para chamar a atenção visualmente, as coreografias 

bem marcadas, com sequências bastante elaboradas, são feitas para atrair e aproximar os 

jovens dos artistas. As danças são um elemento de destaque do K-pop. 

As empresas também divulgam os integrantes do grupo nas redes sociais, com 

postagens no Instagram e Twitter, por exemplo. Seja das viagens que eles fazem, de 

partes dos seus cotidianos ou de seus trabalhos. 

No YouTube são realizadas as publicações de partes de shows e teasers para 

fazer propaganda do próximo MV que vai ser lançado. Assim, os fãs ficam mais 

informados sobre os lançamentos e apresentações de seus ídolos. Pode-se então, atrair a 

atenção de mais pessoas. 

Os artistas também são convidados para participarem de programas de 

variedades, como o 2 Days & 1 Night
21

, da KBS. Essas gravações são disponibilizadas 

no YouTube através do canal da própria emissora. Desta forma, possibilita que jovens de 

                                                 
17 Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) é uma das quatro grandes nacionais Televisão da Coreia do Sul e as 

redes de rádio. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Munhwa_Broadcasting_Corporation Acesso em: 29/04/17. 
18 A Korean Broadcasting System (KBS) é uma emissora estatal de rádio e televisão de maior divulgação da cultura 

da Coreia do Sul.  Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Korean_Broadcasting_SystemAcesso em: 29/04/17. 
19 Mnet (Music Network) é um canal de televisão musical da Coreia do Sul. Pertence ao CJ Group. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mnet Acesso em: 29/04/17. 
20 O Seoul Broadcasting System (SBS) é uma rede de televisão da Coreia do Sul. Transmite em alta 

definição desde 1998. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Seoul_Broadcasting_System Acesso em: 29/04/17. 
21 2 Days & 1 Night é um programa de variedades de realidades sul-coreana que se transmite no KBS2. Fonte: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2_Days_%26_1_Night Acesso em: 29/04/17.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coreana_televis%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munhwa_Broadcasting_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcast
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Korean_Broadcasting_System
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/CJ_Group
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mnet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://pt.wikipedia.org/wiki/HDTV
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seoul_Broadcasting_System
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2_Days_%26_1_Night
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várias partes do mundo possam visualizar em coreano ou com legenda, em geral no seu 

idioma ou em inglês. 

Uma das maneiras utilizadas como uma espécie de ligação para exportar o pop 

sul-coreano para outros países fora da Ásia é o fato de que geralmente as músicas de K-

pop contêm trechos em inglês, como no refrão. Existem canções ou álbuns que o 

próprio título está na língua inglesa. 

Através das empresas de entretenimento, se organizam shows no exterior para 

vários grupos de K-pop. Seja dentro ou fora da Ásia. A S.M. Entertainment, por 

exemplo, promove seus grupos pela Europa em turnês mundiais, desde 2011. 

Outra forma de adquirir lucros que as agências usam, é o comércio de produtos 

com relação aos grupos do pop sul-coreano, como camisetas estampadas com o nome de 

algum ídolo ou com o símbolo da banda, acessórios (pulseira, faixas, entre outros) e 

objetos criados próprios para as fãs de um grupo específico, um exemplo é a Army 

Bomb
22

. Então a indústria segue uma “economia afetiva”, que de acordo com Jenkins 

(2008), envolve o emocional dos consumidores: 

 
A nova “economia afetiva” incentiva as empresas a transformar as 

marcas naquilo que uma pessoa do meio da indústria chama de 

“lovemarks” e a tornar imprecisa a fronteira entre conteúdos de 

entretenimento e mensagens publicitárias. Segundo alógica da 

economia afetiva, o consumidor ideal é ativo, comprometido 

emocionalmente e parte de uma rede social. Ver o anúncio ou comprar 

o produto já não basta; a empresa convida o público para entrar na 

comunidade da marca. (JENKINS, 2008, p.48) 

 

Desta forma a indústria incentiva um consumo mais ativo dos fãs, que 

compram os produtos por gostar do grupo. Deixam o lado emocional agir. 

                                                 
22 Army Bomb são as Lightsticks (lanternas que iluminam a plateia) oficiais do grupo BTS. Custam 

aproximadamente R$ 195,00. Fonte: https://btsbr.wordpress.com/2014/04/16/off-k-pop-para-iniciantes/ e 

http://lista.mercadolivre.com.br/amy-bomb Acesso em: 29/04/17. 

https://btsbr.wordpress.com/2014/04/16/off-k-pop-para-iniciantes/
http://lista.mercadolivre.com.br/amy-bomb
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Figura 4: Army Bomb. Fonte: http://www.asianmixstore.com.br/bts-official-light-stick-army-bomb-p3658 

 

Os álbuns são de alta qualidade e produzidos com capa dura, como se fossem 

um livro. Além de poder ouvir as músicas pelo YouTube e pelo Spotify, pode-se comprar 

o álbum em site online como o Mercado Livre
23

 ou em lojas, por exemplo as que se 

encontram no bairro Liberdade, na cidade de São Paulo. 

 

5. Os números da indústria do K-pop 

 

O fenômeno Hallyu, onda da cultura da Coreia do Sul, cresce cada vez mais no 

mundo. Apesar de haver shows de K-pop no exterior, também existem fãs que viajam 

até o país somente para presenciar o lançamento de um álbum, performances ao vivo ou 

premiações dos seus ídolos. Por isso, para contribuir com a evolução do Hallyu, o 

Ministro da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia, fez o investimento de US$ 280 

milhões, em 2013. 

Para ter-se uma noção da popularização dos artistas do pop sul coreano, as 

principais empresas de entretenimento – S.M. Entertainment, Y.G. Entertainment
24

e 

J.Y.P. Entertainment
25

 - de 2009 a 2013 passaram a faturar de 106,6 bilhões para 369 

bilhões de wons
26

, o equivalente a 326 milhões de dólares. Além disso, conforme as 

agências ganham o reconhecimento, mais jovens de várias partes do mundo, se 

interessam em fazer às audições e se tornar um ídolo. 

                                                 
23 Fonte: www.mercadolivre.com.br 
24 YG Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana, fundada em 1966 por Yang Hyun-suk, com sede 

em Seul. Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/YG_Entertainment Acesso em: 29/04/17. 
25 JYP Entertainment é uma empresa de entretenimento sul-coreana fundada por Park jin-young em 1997. Fonte: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/JYP_Entertainment Acesso em: 29/04/17. 
26Moeda usada na Coreia do Sul. 369 bilhões de wons são R$1.033.200.000,00. 1won equivale a R$ 0,0028. Fonte: 

https://br.investing.com/currencies/brl-krw-converter Acesso em: 22/04/17. 

http://www.asianmixstore.com.br/bts-official-light-stick-army-bomb-p3658
http://www.mercadolivre.com.br/
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/YG_Entertainment
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/JYP_Entertainment
https://br.investing.com/currencies/brl-krw-converter
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No ano de 2015, o faturamento da exportação da “onda sul-coreana”, chegou a 

8trilhões de wons, o que vale R$ 23,23 bilhões. Aumentou 2,2%, em relação a 2014. 

De acordo com o Centro de Convergência Cultural, a Coreia do Sul ocupa no 

mercado global, uma porcentagem de 3%. Enquanto os Estados Unidos representam 

30%. 

 

6. Considerações Finais 

 

O Hallyus e tornou cada vez mais conhecido por várias partes do mundo. Com 

o MV da música “Opa Gangnam Style” do cantor solo de K-pop, Psy, impulsionou a 

espalhar esta cultura que atualmente atrai multidões. 

A internet facilitou e aproximou mais os fãs de seus ídolos. Também 

possibilitou a criação de clubes de pessoas que gostam do mesmo grupo, independente 

de suas nacionalidades. Foram feitos sites e canais no YouTube para informar e unir 

mais os jovens que adoram astros em comum. 

Alguns ouvintes de músicas pop sul-coreanas se juntam e formam banda de 

covers. Observam as coreografias e estilos para poder imitar. Inclusive, em 2016, o 

Programa Raul Gil, da emissora aberta SBT
27

, fez um quadro chamado “Quem Sabe 

Dança K-pop”. Elaborado para grupos de imitadores brasileiros se apresentarem e 

divulgarem mais essa cultura. 

Com a influência do pop sul-coreano, houve a tentativa de se criar o B-pop, 

pop brasileiro com estilo coreano, que é observado nos MVs. A empresa JS 

Entertainment
28

 realizou audições no Brasil e selecionou cinco candidatos, que 

formaram o grupo Champs
29

. 

Este ano a iNOW Enternainment e a VIZYON Entertainment, empresas criadas 

em São Paulo, capital, montaram um grupo de B-pop com seis integrantes brasileiros, 

sendo um deles o Iago Aleixo citado no artigo. Eles deram o nome de WIBE e estrearam 

dia 17 de maio com a música “Alma gêmea”,
30

no YouTube. 

                                                 
27 Sistema Brasileiro de Televisão é uma rede de televisão comercial aberta brasileira fundada em 19 de agosto de 

1981 pelo empresário e animador Sílvio Santos. Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Radiodifusão_comercial 

acesso em: 30/04/17. 
28 JS Entertainment especializa-se em fornecer o mais recente entretenimento ao vivo, shows e variedade de shows na 

Malásia. Fonte: http://www.jsentertainment.org/about-us.htmlAcesso em: 29/04/17. 
29 Champs foi um boy group brasileiro criado pela JS Entertainment, que teve sua estreia em 2013. Em 2015 o grupo 

chegou ao fim. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Champs_(banda)  Acesso em: 29/04/17. 
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bFCvNB4Wpl8 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Radiodifusão_comercial
http://www.jsentertainment.org/about-us.html
https://www.youtube.com/watch?v=bFCvNB4Wpl8
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Além disso, as bandas de K-pop fazem cada vez mais sucesso, que até lotam 

casas de show em São Paulo capital. Um exemplo foram os shows realizados pelo grupo 

BTS, no Citibank Hall, que atraiu aproximadamente 14 mil fãs de diversas partes do 

Brasil, nos dias 19 e 20 de março de 2017. Os ingressos logo foram esgotados e mais de 

50 mil pessoas tentaram comprar. 

Mais shows de K-pop já estão agendados para o ano de 2017. No mês de junho 

os grupos MASC
31

 e K.A.R.D. vão fazer show na metrópole de São Paulo e dar sessões 

de autógrafos em diversas capitais dos estados brasileiros. 

Ainda em 2017, a S.M. Entertainment vai fazer a sua segunda audição global 

em vários países e um deles é o Brasil. Está previsto para ser em setembro na cidade de 

São Paulo. Estas audições são oportunidades para jovens que têm vontade de ser trainee 

e depois estrear em um grupo, mesmo não sendo sul-coreano e sem morar naquele país. 

A indústria cultural foi se modificando com o passar do tempo e a internet tem 

grande influência nisso, por possibilitar pessoas do mundo todo a ouvir o K-pop. As 

estratégias mudaram também, assim como o modo de divulgação - que hoje é pelas 

redes sociais e YouTube -, de modo que facilitou a propagação do pop sul-coreano. 

Assim, a cultura pop da Coreia do Sul se espalha mundialmente. Quanto mais 

sucesso faz, maiores são os lucros financeiros das empresas de entretenimento e 

também do país. 
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