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Resumo 

 

Nosso objeto de estudo é a música independente feita no interior do Estado de São 

Paulo e que usa de novos meios de comunicação para furar o bloqueio midiático 

imposto ao que não está em voga. Neste artigo, discutiremos as novas possibilidades 

surgidas com a internet, que exigem novo tipo de laço com os consumidores dos vários 

tipos de músicas feitas neste território. Para analisar este cenário, baseamo-nos em 

Martín-Barbero, Herschmann, Kischinhevsky, Fernandes, Jannoti Jr., Trotta e outros. E, 

apesar da distância teórica, o conceito de nova nova mídia de Paul Levinson, para 

pensarmos o modo de agir do músico independente no momento atual. 
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Corpo do trabalho 

 

Partindo do conceito de Mediações Comunicativas da Cultura, de Jesús Martín-

Barbero (2004, p.19), procuraremos compreender como os meios operam e são 

percebidos e usados por um grupo específico: as trabalhadoras e trabalhadores da 

música, os que estão à margem do sucesso comercial, mas sobrevivem de seu trabalho 

no interior de São Paulo. Ou seja, os que, por não poderem ou não quererem, 

continuaram em suas cidades, não buscaram oportunidades na capital do Estado. 

Veremos que os meios, tradicionais ou não, adaptam-se à realidade econômica de forma 

eficiente. Acreditamos que os profissionais independentes da música, de quaisquer 

gêneros, podem se apropriar dos mais novos meios de comunicação e informação para 

reorganizar seu negócio, estabelecer novas formas de interação com seu público, com 

seus contratantes e meios de comunicação radiodifundidos de sua cidade. Para tanto, 
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cremos, é necessário fugir de simplificações. Nosso objeto de pesquisa, ainda incipiente, 

mapeará os grupos musicais independentes das regiões central, norte, sul, leste e oeste 

do Estado de São Paulo e buscará explicar os modos pelos quais esses profissionais 

usam os meios digitais para aprimorar seu ofício, gerir sua carreira e consolidar-se nos 

palcos interioranos. Não somente escapando dos domínios das indústrias do disco e 

emissoras de rádio e televisão, mas se aproveitando das novas possibilidades criativas e 

econômicas surgidas com a internet, das maleabilidades advindas da recuperação dessas 

mesmas indústrias e, de certa forma, alimentando e sendo alimentados pelo novo 

monopólio digital, que concentra poder e dados, distribuem conteúdos gratuitos, mas 

pauperizam os criadores dos chamados bens imateriais, inundando a web com pletórica 

riqueza de textos, sons, imagens estáticas e em movimento. Para muitos de nós, esses 

grupos musicais independentes são tradutores de afetos: ao reinterpretar o velho, ao 

trazer ou criar o novo, enchem os lugares de sons para vários gostos. Neste artigo, 

revisitamos autores de nossa fundamentação teórica para pensarmos as relações entre 

alguns de seus textos e nosso objeto. 

Como diz o professor Martín-Barbero, “a trama comunicativa da revolução 

tecnológica introduz em nossas sociedades” “um novo modo de relação entre os 

processos simbólicos” (que constituem o cultural) “e as formas de produção e 

distribuição dos bens e serviços” (idem, p.36). Os novos meios de comunicação e 

produção convertem o conhecimento em produto, o conteúdo criativo, feito pelos que 

antes somente recebiam informação, e do qual todos os meios estão sedentos. Para nós, 

a criatividade está ligada ao desenvolvimento. 

Segundo Herschmann, autores vinculados aos Estudos Culturais “argumentam 

que a cultura econômica ajudaria a pensar a importância da linguagem e da 

representação não só para o universo da economia, mas também para o consumo e a 

construção de identidades” (HERSCHMANN, 2010, p.9). O autor, trazendo seu 

conceito de “territorialidades sônico-musicais”, ao tratar da música e músicos que 

ocupam espaços públicos (na urbe “como espaço comunicacional”), afirma que essas 

territorialidades “geram uma série de benefícios locais diretos e indiretos para o 

território”, “permitindo até o incremento das atividades socioeconômicas locais” 

(HERSCHMANN; FERNANDES, 2014, p.13). Sabemos que essas ações não 
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acontecem somente no espaço comunicacional da urbe. Vários músicos
4
 fazem 

apresentações ao vivo, direto de um estúdio ou sala privados através de novas mídias 

como o Facebook, além de chamarem atenção para download gratuito de faixas, venda 

de discos autografados e mais uma série de tentativas de angariar fãs e apoio financeiro 

as suas carreiras, como crowdfunding (idem, p.98). 

Há diversos exemplos de profissionais da música que inventaram novas 

maneiras de burlar a falta de interesse dos meios massivos de comunicação no que 

Micael Herschmann e Cíntia Fernandes chamam de “narrativas de dissenso” (2014, 

p.246). Temos indícios de que os novos meios de comunicação não somente 

possibilitaram mudanças no antigo negócio das gravadoras, mas também novas 

possibilidades aos profissionais que vivem de música. 

Herschmann e Fernandes afirmam, “com grande perplexidade”, que algumas das 

mudanças mais significativas da cadeia produtiva da Indústria Fonográfica foram:  

[...] resistência dos consumidores em pagar pelos fonogramas; a 

redução do casting de artistas e do quadro de funcionários das grandes 

empresas; a crise da noção de álbum que vai deixando de ser o 

objetivo central dessa indústria ou a mercadoria mais valorizada dessa 

dinâmica de produção e consumo; o desaparecimento de antigas 

funções no setor e, ao mesmo tempo, o surgimento de novas 

profissões que empregam especialmente as novas tecnologias. 

(HERSCHMANN; FERNANDES, 2014, p.213). 

 

Os autores lembram que os economistas Joseph Pine e James Gilmore, no livro 

O Espetáculo dos Negócios, constatam que vários profissionais do que chamam “pós-

serviços”, agora investem no mercado das “experiências”, criando valor aos seus 

produtos e serviços, investindo em inovação e trabalhando estrategicamente sua marca, 

para driblar a crescente concorrência. Sabemos que o músico independente pode criar 

momentos especiais aos seus fãs, conectando-se a eles, mostrando acordes de uma 

música pelo YouTube, exibindo o registro de um ensaio ao vivo em uma rede social, 

avisando sobre o som em determinado local, pedindo contribuição para financiar uma 

gravação em troca de colocar o nome nos agradecimentos do novo EP
5
, etc.  

Em 2015, o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, lançou a cartilha Música Tocando Negócios – um guia para ajudar você a 

empreender na música. Nele encontramos diversas informações que possibilitam ao 

                                                 
4 Além de diversos músicos independentes, há vários artistas de carreira consolidada, mas igualmente à margem da 

mídia corporativa, usando a mesma fórmula. Veja o caso de Rosa Passos no Facebook, Leoni no YouTube, entre 

outros. 
5
 Extended Play: https://pt.wikipedia.org/wiki/Extended_play acesso em junho de 2017. 
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músico compreender o “ecossistema do negócio de música” (2015, p.9) brasileiro, a 

ideia de nichos de mercado e de funções (2015, p.8), relacionando esse ecossistema a 

três grandes áreas: show business (música ao vivo), indústria fonográfica (música 

gravada) e direito autoral (mercado da obra musical). E estes inter-relacionados aos seus 

clientes, concorrentes, fornecedores, colaboradores e o “macroambiente do mercado”, 

ou seja, tecnologia, economia, política e sociedade (idem, ibidem). No manual ainda 

consta que a atividade musical está distribuída em 14 atividades econômicas (idem, 

p.11) e que, até 2015, havia mais de 91 mil pequenos negócios registrados no país 

(idem, p.12), 54% na região sudeste e 31% deles somente no Estado de São Paulo, o 

campeão de registros (idem, p.20). Evidentemente, esses números não dizem que em 

São Paulo há mais produção, apenas que há mais formalizações de negócios. 

Segundo pesquisa de janeiro de 2016 da Pró-Música
6
, antiga ABPD, o mercado 

fonográfico brasileiro cresceu 10%. Esse número tem relação direta com o crescimento 

do mercado digital, que respondeu por 32,5%. Só a venda direta de música pela internet 

correspondeu a 70% das vendas. Os serviços pagos de streaming cresceram 121% em 

relação a 2015. Ou seja, a pesquisa indica que a preocupação do SEBRAE com a 

formalização é legítima. Ou seja, como afirmamos, cultura pode ser um fator de 

desenvolvimento. 

Herschmann (2010, p.12) afirma que, para além da evidente “contaminação” 

entre os campos da economia e o da cultura, “hoje, cada vez mais se considera também 

o setor cultural em si como um segmento de atividades extremamente relevantes para as 

economias locais, nacionais e internacionais”.  

No que se refere à produção independente no interior de São Paulo, que em 

nossa pesquisa representa os trabalhadores e trabalhadoras que vivem de música e não 

têm seu nome como uma marca consolidada ou seu próprio selo, percebemos um 

padrão: a insistência. Historicamente, diversos artistas brasileiros reagiram às regras do 

mercado que ditam quem receberá atenção e qual obra será publicada (da época da 

venda de partituras
7
 para se tocar em casa – quando não havia fonógrafos ou rádios - até 

a da venda de arquivos sonoros por páginas especializadas). De fato, como diz Sérgio 

Silveira, todas “as artes, em particular, a música, adquiriram uma relação intrínseca com 

a evolução técnico-social dos meios de comunicação” (PERPÉTUO; SILVEIRA, 2009, 

                                                 
6 http://www.abpd.org.br/2016/10/24/resumo-do-mercado-fonografico-no-1o-semestre-de-2016-e-mudanca-de-nome-

da-abpd-para-pro-musica/ acesso em março de 2017. 
7 Conforme podemos constatar no documentário sobre Ernesto Nazareth, de 2012, em 

https://www.youtube.com/watch?v=git4Ua_QoTw acesso em março de 2017. 
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p.28). Ou seja, nosso objeto não ocorre como mera reação à crise da indústria do disco. 

Mas, temos consciência das facilidades e possibilidades surgidas com as novas 

tecnologias, tanto no barateamento de dispositivos de gravação e execução, quanto na 

popularização de conhecimento e até a ideia de viver de música. Sabemos que a 

expansão do ciberespaço desregulamentou diversas leis e atividades e permitiu a criação 

de um grande mercado varejista para distribuir e vender bens intangíveis. E, claro, 

permitiu e impulsionou trocas gratuitas de uma infinidade de produtos imateriais. 

Atualmente, a difusão de conteúdos pirateados (ou copiados sem a devida autorização 

de seus criadores ou detentores dos direitos de comercialização) é uma atividade 

coletiva praticada rotineiramente em quase todos os segmentos sociais e culturais. 

Persiste a replicação contínua de formatos e de linguagens culturais que são derivadas 

tanto de fontes livres de direito autorais, quanto da difusão de cópias não autorizadas 

pelos proprietários de conteúdos registrados. 

Felipe Trotta recorda que a submissão da música ao mercado intensificou-se no 

início do século XX, com a popularização das emissões radiofônicas: 

A circulação em larga escala de sons musicais promoveu um 

intercâmbio antes inimaginável entre música, músicos e “públicos” de 

locais afastados. Como consequência, práticas musicais até então 

circunscritas passaram a dialogar e receber influências imediatas de 

repertórios radicalmente diferentes. Uma outra consequência não 

menos importante deste processo foi a definitiva consolidação da 

música enquanto produto, representada materialmente no suporte 

“disco”, agora facilmente comercializado ao lado de outras 

mercadorias igualmente palpáveis (TROTTA, 2005, p.183). 

 

Trotta ainda afirma que o disco, aos poucos, determinou a “forma de criação 

musical adequada” à comercialização: “uma melodia cantada, de preferência com um 

refrão, tonal, acompanhada por instrumentos ‘ao fundo’ e de duração média de 2 a 3 

minutos” (idem, ibidem). E conclui dizendo que a “noção de música popular” é 

“concomitante e resultante da industrialização do fazer musical e de sua circulação 

massiva pela sociedade”.  

Percebe-se, como expusemos acima, que o produto “disco” não é mais o suporte 

ideal nestes tempos. E que as práticas musicais “circunscritas” voltam a ganhar um 

pouco de sua força com a popularização da internet. Felipe Trotta afirma que “as 

diversas formas de experiência musical são atos de consumo”, ocorra a audição onde 

ocorrer, o que nos permite afirmar que “ouvir música significa desencadear esses 

processos socioculturais e simbólicos”. Ao participarmos dessas experiências musicais 
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“entramos em contato com essas representações e as compartilhamos com outras 

pessoas, construindo afinidades e identidades” (TROTTA, 2005, p.184). O autor segue 

falando sobre os gêneros e classificações musicais que o mercado impõe, o que não é o 

foco desta pesquisa, já que estamos pesquisando os usos das novas tecnologias na 

criação, produção e divulgação de músicos independentes, de qualquer gênero. 

Se há mais produção, mais liberdade, há mais concorrência (HERSCHMANN, 

2010, p.37); se há desvalorização do fonograma, do conceito de álbum, também há 

“crescente interesse e valorização da música ao vivo” (idem, ibidem). Se os gigantes do 

mercado fonográfico perdem território frente aos gigantes da internet, os mercados de 

nicho ganham espaço e favorecem os que estão à margem do mercado de disco. 

Herschmann (idem, p.54) percebe os sinais de êxito das experiências sonoras 

presenciais, “novos circuitos de produção-distribuição e consumo culturais” e reconhece 

que há poucos estudos sobre isso. 

Em outra publicação de Herschmann, em conjunto com Marcelo Kischinhevsky,  

lemos o que é fácil constatar: a música “nunca” esteve tão acessível, mas também 

jamais foi tão difícil estabelecer o seu valor de troca, num mercado de bens simbólicos 

hoje caracterizado pela superoferta de bens e serviços culturais” (JANOTTI JR. at al; 

2011, p.24). Os autores afirmam que, mesmo em face de tantas facilidades, as 

preocupações permanecem, principalmente no que se refere “à capacidade dos músicos 

se estabelecerem no concorrido mercado de bens simbólicos, em que o fonograma vale 

cada vez menos e novos intermediários [...] ganham crescente poder de barganha”. Para 

os autores, os artistas “dispensados pelas gigantes do setor” não devem ser absorvidos 

pelo “segmento independente”. A “criação artística e a diversidade cultural encontram-

se diante de uma série de desafios”. Há, ainda, “o risco de se restabelecer a 

concentração empresarial que havia no mercado mundial nas últimas décadas do 

século” XX (idem, p.32) – o que Jonathan Taplin, em seu livro Move Fast and Break 

Things (2017), considera o vasto monopólio digital do Google, Amazon e Facebook. 

 

Variedade rítmica e de gênero musical brasileira 

 

Ao pensarmos situação de retração da música brasileira defronte à força dos 

chamados players mundiais e seus artistas internacionais, que Herschmann e 

Kischinhesvsky perceberam, causa preocupação. Afinal, como afirmam os autores, o 
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“custo de produção” da música estrangeira “já foi diluído pela matriz” (idem, ibidem). 

Mesmo com todo aparato publicitário, os autores notam a situação de desvantagem dos 

artistas nacionais contratados frente ao baixo custo de artistas internacionais. Em 2007, 

Norberto Gallego já denunciava que na luta para vencer a pirataria, legalizar os 

downloads e ampliar a oferta, quem perdia dinheiro eram os intermediários. Sony, BG, 

Warner e EMI continuavam ganhando. E os músicos independentes, perguntamos? 

De fato, a produção artística feita no interior (de São Paulo ou de qualquer outro 

Estado) sempre sofreu com o efeito do “Eixo Rio-São Paulo”, eixo que por sua vez, 

sofre num cenário global como o que descrevemos no parágrafo acima.  

Percebe-se o que afirmamos quando lemos, por exemplo, o relatório da suíça 

IFPI
8
, International Federation of the Phonographic Industry, que mede o desempenho 

da indústria fonográfica mundial. No documento de 2017 (cuja contracapa tem uma 

propaganda da Apple), seu chairman honorário, o cantor Plácido Domingo, comemora 

que nunca se ouviu tanta música, de formas tão diferentes, quanto hoje (2017, p.3). Ao 

olharmos mais adiante, nos deparamos com os dez artistas mais populares, campeões de 

vendagem de 2016: nenhum deles canta em outra língua que não seja o inglês. Para nós, 

isso é um indício de que a concentração não é somente econômica, mas cultural. 

Segundo Felipe Trotta, a “prática musical é uma atividade cultural que ocorre 

em todas as sociedades”. Para ele 

Participar de uma experiência musical significa entrar em contato com 

os códigos culturais, valores sociais e sentimentos compartilhados que 

fornecem elementos para a construção de identidades sociais e laços 

afetivos (TROTTA, 2005, p.183). 

 

Como atividade mundial e globalizada, esperava-se, ou melhor, desejava-se que 

houvesse troca. Na verdade, sabemos que uma música suplanta várias outras, de 

diversas localidades. Que um gênero encobre outros. Ou, como destacamos em nossa 

dissertação de mestrado, às vezes nem sequer um gênero, mas alguns poucos artistas 

suplantam todo o resto (LEITE, 2013, p.11). 

A variedade de ritmos e gêneros no Brasil, segundo o portal Biblioteca de 

Ritmos
9
, iniciativa do pesquisador, compositor e cantor Daniel Gonzaga, chega a 35 

ritmos. Na Wikipedia
10

, conta-se 49. A riqueza desse patrimônio nunca coube no rádio 

nem na TV (talvez nem fosse bem-vinda). Como expressão popular e histórica, 

                                                 
8 www.ifpi.org acesso em julho de 2017. 
9 http://www.bibliotecaderitmos.com.br/ritmos/ acesso em março de 2017. 
10 https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:G%C3%AAneros_musicais_do_Brasil acesso em fevereiro de 2017. 
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acreditamos que essas manifestações devem ser defendidas, catalogadas e preservadas 

para futuras reinterpretações e reapropriações, de novos ouvintes e novos músicos. 

Lembramos que o conceito de diversidade cultural foi explorado pela UNESCO, 

em sua Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural
11

, relacionando-o ao 

desenvolvimento sustentável. Cremos que é natural, em tempos de alta concentração 

dos dados planetários de navegação na web nas mãos de poucas empresas, a 

preocupação com a preservação da diversidade. E como afirma Luis Albornoz, relegá-la 

às “regras do mercado” é uma ameaça e demanda mecanismos para diagnosticar o grau 

de diversidade, além de meios para promovê-la (2015, p.155). O mesmo raciocínio se 

aplica em nível regional. 

Aparentemente, crê-se que as ferramentas de comunicação e informação estão 

disponíveis em todos os lugares do planeta, igualando-os. Pela nossa experiência na 

produção de espetáculos na cidade de Bauru, essa crença é falsa. As oportunidades de 

emprego, a maior possibilidade de entrar em contato com um público interessado em 

um trabalho independente e as chances de trocar experiências com músicos já 

consagrados e mais experientes são mais fáceis em um grande centro. Por isso nossa 

vontade de mapear o que ocorre no interior do Estado de São Paulo. 

 

Conclusão 

 

Como afirmam os economistas Amaury Gremaud, Rudinei Toneto Jr. e Marcos 

de Vasconcelos, a economia brasileira mostra tendência de “continuidade do processo 

de urbanização”, “porém com menor intensidade e provavelmente com menor 

concentração de pessoas nas grandes regiões metropolitanas” (GREMAUD et al, 2009, 

p.28). Isso reforça a sensação de crescimento de regiões interioranas, como a que vemos 

no interior de São Paulo. Sabemos que a região Sudeste do Brasil tem as maiores 

populações conectadas e desconectadas
12

: cerca de 17,4 milhões de domicílios com 

acesso e 11,7 milhões sem acesso. 

Os músicos independentes de antes da internet, como dissemos em artigo 

anterior, ainda no prelo, não tinham acesso ao que Paul Levinson chama “old media”, a 

velha mídia radiodifundida e impressa (LEVINSON, 2013, p.3). Poucos tiveram ou têm 

acesso ao que o professor chama de “nova mídia” (idem, ibidem), aquela que facilita o 

                                                 
11

 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf  acesso em julho de 2017. 
12 http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-

brasileira-usam-internet acesso em março de 2017. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

acesso, mas também não permite a livre manifestação (tais como as páginas da Amazon 

ou Netflix). Já o que Levinson denomina “nova nova mídia” permite o “empoderamento 

de todos como produtores e disseminadores de informação
13

” continuamente, alterando 

nosso modo de viver, trabalhar e brincar (idem, p.2) - numa tradução livre. A Nova 

Nova Mídia, ele continua, pode dar a todos uma voz mais direta nas decisões da 

sociedade. E a mudança que ela gera não é somente política: 

[...] mas também como vivemos nossa vida no mundo real off-line, 

onde restaurantes nos quais jantamos podem ser conhecidos por todos 

com que nos socializamos – quem nos “segue” de alguma forma no 

Facebook, Twitter, Foursquare – instantaneamente, onde quer que nós 

ou eles estejamos. [...] Não importa onde estejamos, seja online ou 

off-line, seja tuitando sobre as nossas ações no mundo real ou sobre o 

que encontramos online, nós habitamos o mundo das novas novas 

mídias, no qual o digital e o físico estão ao alcance das mãos. 

(LEVINSON, 2013, p.2)
14

 – tradução nossa. 

 

Levinson continua seu raciocínio afirmando que esse poder de autoprodução, 

autoprojeção e compartilhamento de conteúdos pode nos passar a falsa impressão de 

que somos donos do novo novo meio (idem, p.27), o que não é verdade. Mas é fato que 

as Novas Novas Mídias permitem maior liberdade de expressão individual do que a 

Nova e a Velha Mídias. É claro que esse poder pode não ser suficiente, caso não 

perpasse o mundo off-line e as outras mídias, o que evidencia a interação entre esses 

ambientes midiáticos (SCOLARI, 2015, p.19). Evidente também que a velha mídia e a 

nova mídia não estão mortas, tampouco há uma ruptura total com a Indústria 

Fonográfica, como nos lembra Herschmann (2010, p.25) e o relatório da IFPI (2017). 

Porém, aproveitando-se das possibilidades de uso gratuito, ferramentas de 

código livre, etc. abre-se a possibilidade, competitiva (LEVINSON, 2013, p.57) e fácil 

(idem, p.148), para o músico independente alimentar as diversas mídias com conteúdo 

autoral. Caso consiga engajar seus seguidores e gerar compartilhamento em outros 

meios, sua arte pode alimentar sua marca, extrapolar sua região e, consequentemente, 

melhorar seu negócio. Uma das vantagens dessa nova nova mídia é manter contato mais 

estreito com os seus seguidores. Segundo Danah Boyd e Nicole Ellison (2007), mídias 

sociais como o Facebook, por exemplo, tornaram-se ferramentas para manter ou 

                                                 
13 New New Media is [...] empowerment of everyone as producers and disseminators of information. 

14 [...] but also to how we live our daily lives in the real off-line world, where the restaurants in which we are dinning 

can be known by everyone with whom we socialize – who “follows” us in some way on Facebook, Twitter, 

Foursquare – instantly and wherever we and they may be. […] Wherever we may be, wether online or offline, 

whether tweeting about our actions in the real world or about something we just encountered online, we inhabit a new 

new media world in which both digital and physical are close at hand.  
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solidificar relacionamentos off-line, mais do que fazer novos contatos. Algo fácil de 

afirmar, porém difícil de executar em larga escala sem o conhecimento adequado. 

Seriam esses músicos independentes, atuantes nessa nova nova mídia, novos 

novos músicos? Teriam conhecimento para isso? Explicar esta situação é um dos 

objetivos desta pesquisa que se inicia. 

Ademais, há o dilema dos novos monopólios: ao escaparem da lógica das 

indústrias fonográficas e midiáticas, esses músicos entregam conteúdo gratuitamente 

aos gigantes da internet. Por seu turno, esses grandes monopólios digitais lucram com 

nossos dados ao buscarmos conteúdo grátis.  

Os novos modos de consumo de música, por assinatura em programas como 

Deezer e Spotify, ou por compra de arquivos sonoros, remunera menos o músico de 

carreira consolidada. Segundo reportagem de O Globo
15

, o ECAD – Escritório Central 

de Arrecadação e Distribuição -, foi obrigado a aumentar em uma casa decimal o valor 

mínimo pago por execução nesses aplicativos de Streaming e venda de canções avulsas. 

Hoje, cada execução paga R$ 0,00000001 ao compositor (ou compositores) da música. 

A desculpa é que o sistema de pagamento é novo, após mais de uma década de prejuízo 

(IFPI, 2017, p.7). Imaginemos quanto ganhará um compositor menos conhecido, sem a 

ajuda da grande indústria, sem conhecimentos na área de marketing digital. 

É famosa a história de um músico independente dos Estados Unidos, Perrin 

Lamb, divulgada pelo jornal The New York Times, “surpreendido” com um lucro de 

US$40.000,00 pela execução de uma única canção de sua autoria milhares de vezes
16

. A 

forçada comparação entre duas realidades díspares e igualmente complexas, como são 

as realidades de Brasil e Estados Unidos, parece não ter sido percebida. A matéria sobre 

Lamb e o sucesso de sua música Everyone’s Got Something no Spotify foi traduzida 

para o português em 2015
17

. Infelizmente, como diz o dito popular, conta-se o milagre, 

não se conta o santo. 

Se, por lado, estamos ante uma complexa “paisagem cultural digital em processo 

de construção, do ponto de vista tecnológico”, social e econômico (ALBORNOZ, 2011, 

p.222), por outro, estamos em face de grande concentração econômica (TAPLIN, 2017). 

Mesmo que as ferramentas de registro, tratamento e veiculação estejam acessíveis a 

                                                 
15 https://oglobo.globo.com/cultura/musica/streaming-musicas-brasileiras-mais-tocadas-em-2016-renderam-em-

media-400-por-mes-autores-21508454 acesso em junho de 2017. 
16 https://mobile.nytimes.com/2015/10/23/business/media/independent-musicians-find-unexpected-rewards-in-

streaming.html?_r=0 acesso em julho de 2017. 
17 http://somosmusica.com.br/portfolio/musicos-independentes-encontram-pagamentos-inesperados-streaming/ 

acesso em julho de 2017. 
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todos, como usá-las de forma adequada, como viver do próprio trabalho nas redes 

digitais, ainda não é tarefa fácil para muitos músicos. Não se especifica as diferenças 

entre os sistemas de arrecadação de direitos autorais aqui e na América do Norte, fruto 

de debates longos na história (PERPÉTUO; SILVEIRA, 2009, p.33). Tampouco, 

explica-se como funciona a fiscalização norte-americana, que obrigou o registro do 

nome do cantor e compositor da música por seus ouvintes, mesmo sem o autor saber 

(algo que dificilmente ocorreria no Brasil, conforme nos mostra nossa experiência em 

emissoras de rádio). O caso de Lamb, parece-nos, encaixa-se na veiculação de casos 

raros, fora do padrão, que são os prediletos de certos setores da mídia. 

Sabemos que este cenário de informação abundante e grátis também afeta os 

meios de comunicação tradicionais. E mesmo as pesquisas
18

 apontando que o rádio, por 

exemplo, deve mirar no aumento de conteúdo local e interativo, não há indícios de que 

músicos independentes, emissoras locais e, por exemplo, a cadeia de bares e 

restaurantes que contratam esses músicos unam forças. Se os profissionais da música 

cedem à individualização não sabemos, mas as emissoras continuam sentindo o peso 

das grandes corporações. Ora veiculando o que é sucesso internacional, ora escolhendo 

alguns nomes nacionais para constar em sua grade de programação, com pouca ou 

nenhuma contrapartida para o negócio. Além disso, as incorporações de emissoras 

pequenas por grandes, a consequente formação de redes e diminuição e diluição de 

custos da produção de conteúdos e da pesquisa das preferências do público, também 

pressiona as pequenas rádios. Historicamente um sobrevivente, o rádio inclui as novas 

tecnologias e se adapta ao que está posto, sem muitas inovações, cortando o máximo de 

custos. 

Como nos alerta Martín-Barbero, as mudanças em curso aceleram a 

desterritorialização das “demarcações culturais” e promovem “desconcertantes 

hibridizações nas identidades” (2004, p.209). Por ele também sabemos que essas novas 

possibilidades tecnológicas inauguram novas práticas e linguagens. Assim, assumimos 

que essa pesquisa precisa compreender os modos de uso dessas novas ferramentas no 

modelo de negócio desses profissionais da música no interior paulista. 

Nosso intuito com essa pesquisa é compreender melhor os processos de 

produção musical independente no interior paulista, explicá-los e socializar as 

informações recolhidas e analisadas. Assim, esperamos que as comunidades de músicos 

                                                 
18 http://br.kantar.com/m%C3%ADdia/%C3%A1udio,-texto,-tv-e-v%C3%ADdeo/2017/r%C3%A1dio-alcan%C3%A7a-89-das-pessoas-em-13-regi%C3%B5es-metropolitanas/ 

acesso em julho de 2017. 
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em cada uma das macrorregiões do estado possam se apropriar disso e descobrir novas 

maneiras de interação entre seus pares, seus públicos, contratantes e emissoras 

(tradicionais ou não). Acreditamos que essa é uma forma de contribuir não somente com 

a preservação da arte de cada grupo, mas também aumentar as informações que possam 

valorizar essa cadeia produtiva tão importante em nosso país e, de certa forma, 

organizar e conectar informações comuns em meio a tantas oferecidas na internet. Sem 

ilusões de que possamos trazer soluções prontas. 
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