
 

                               

Divulgação online tira músicos do anonimato 

Dissertação analisa estratégias que impulsionam produções musicais sem apoio 

dos meios de comunicação de massa 
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Em meio ao crescimento tecnológico e às diversas maneiras de se comunicar 

digitalmente, músicos com pouca visibilidade encontram novas oportunidades de 

produzir e divulgar o seu trabalho. Fenômenos musicais surgem e as grandes gravadoras 

e veículos de massa deixam de ser o foco do interesse de artistas para conseguirem 

alcançar o público. As tecnologias em rede e a possibilidade de produzir um modelo de 

sustentabilidade faz com que músicos recorram cada vez mais a estratégias digitais a fim 

de obter destaque. 

A partir dessa observação, o mestrando Vinícius Guimarães Lyra Lopes 

analisou como bandas, artistas e músicos montam suas estratégias no meio digital a ponto 

de se sustentarem. A dissertação “A emergência da banda de rock Forfun: um estudo 

sobre estratégias comunicacionais, complexidade, tecnologia e redes”, defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ no ano de 2013, sob a orientação 

dos Professores Fernando Gonçalves e Marcelo Kischinhevsky, é uma análise sobre o 

modo como bandas alcançam o sucesso sem a necessidade do apoio de grandes empresas, 

patrocínios e mídia tradicional, somente com o auxílio da divulgação online. Como objeto 

principal de estudo, o pesquisador escolheu a banda de rock Forfun, e a partir da 

comparação do histórico do grupo com outros casos de sustentabilidade foi possível 

identificar determinadas regras estratégicas e efetivas utilizadas no modelo de propagação 

online de uma produção musical - e que muitas vezes são desconhecidas pelo próprio 

emissor de conteúdo. 

A banda Forfun foi formada no estado do Rio de Janeiro, em 2001, por quatro 

amigos que, na época, possuíam menos de vinte anos. Músicos amadores, sem o apoio de 

gravadoras, que utilizando tecnologias digitais de suas casas, gravaram e produziram 

músicas que posteriormente foram lançadas na Internet. Em apenas quatro anos o grupo 

passou a ser contratado para shows e alcançou cachês que permitiam que vivessem 

somente desse trabalho, o que chamou atenção de grandes gravadoras. Assim, começaram 

a trabalhar com o produtor musical Liminha e foram reconhecidos até mesmo pela MTV. 

Porém, apesar do contato com a grande mídia, optaram por retornar à forma inicial de 

divulgação, em busca de uma maior liberdade. Por meio da exposição online, os músicos 

conquistaram um estúdio próprio com cerca de 10 funcionários, ultrapassaram a marca 

de um milhão de downloads em seus três álbuns e o prêmio de Melhor Banda de Rock no 

Video Music Brasil (VMB), em 2009. 



Ao contar a história do grupo carioca e analisar seus mecanismos de 

divulgação, o autor busca observar questões sobre como as tecnologias digitais permitem 

que qualquer um consiga compor, gravar e divulgar suas músicas a baixo custo e de forma 

rápida. Entretanto, apesar desta facilidade de produção, existem fatores comportamentais 

que fazem com que essas estratégias sejam efetivas, o que se torna um importante meio 

de estudo para a comunicação. 

A dissertação é dividida em quatro capítulos que contribuem para a 

construção da identificação de regras e da padronização do formato de divulgação online. 

São apresentados diversos exemplos dos estudos culturais que fazem com que seja 

possível refletir sobre as reconfigurações que estão acontecendo no contexto da indústria 

fonográfica atual. Os casos citados na argumentação ressaltam a importância do online 

para a sustentabilidade em diversos âmbitos. Além disso, é feita uma análise sobre a 

frequente utilização de padrões na sociedade. Para o autor, o fato de diversas vezes o 

emissor não reconhecer as estratégias utilizadas e nem possuir conhecimento teórico para 

tal, como pode ser identificado no histórico da banda Forfun, está ligado diretamente a 

habilidade humana de repetições de padrões.      

 Para ler a dissertação na íntegra, acesse o site: http://www.ppgcom.uerj.br/wp-

content/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Vin%C3%ADcius-Lopes.pdf. 
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