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RESUMO 

O artigo analisa como as lives, por meio de plataformas virtuais, foram utilizadas como 

estratégias para divulgar a produção musical dos músicos locais e nacionais, no período do 

isolamento social em função da Pandemia do novo coronavírus. A pesquisa é um ensaio 

teórico, qualitativa, com finalidade descritiva, realizada em um ambiente de pouco 

conhecimento existente e acumulado. Investiga por meio de conceitos de autores como 

Castells (2012), Lévy (2010), Bauman (2013), entre outros, como a relação do ambiente 

virtual, especificamente as redes sociais digitais como o Instagram e o Youtube, com os 

profissionais da música tais quais cantores, compositores, produtores musicais, oportunizaram 

a prática do empreendedorismo por meio de ferramentas tecnológicas, como por exemplo, as 

lives 3 , para difusão da sua produção cultural e sua arte. Desse modo, conclui que as 

plataformas digitais são canais de relevância e audiência de milhões de pessoas conectadas 

para atenuar o impacto do isolamento social, este recomendado pelas principais entidades 

sanitárias e organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Palavras-chaves: Live. Plataformas digitais. Música. Estratégias. Empreendedorismo. 

ABSTRACT 

The article analyzes how lives, through virtual platforms, were used as strategies to promote 

the music production of local and national musicians, in the period of social isolation due to 

the pandemic of the new coronavirus. The research is a theoretical, qualitative essay, with a 

descriptive purpose, carried out in an environment of little existing and accumulated 

knowledge. It investigates, through concepts of authors such as Castells (2012), Lévy (2010), 

Bauman (2013), among others, the relationship between the virtual environment, specifically 

digital social networks such as Instagram and Youtube, with music professionals. such as 

singers, songwriters, music producers, provided opportunities for the practice of 

entrepreneurship through technological tools, such as lives, for the dissemination of their 

cultural production and art. In this way, it concludes that digital platforms are channels of 

relevance and audience for millions of people connected to mitigate the impact of social 

isolation, which is recommended by the main health entities and international organizations 

such as the World Health Organization (WHO). 

Keywords: Live. Digital platforms. Song. Strategies. Entrepreneurship. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                                                           
1  Mestre em Administração pela Universidade Potiguar (UnP). 
2 Doutor em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e docente do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Unileão/CE. 
3  É uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na Internet, geralmente feita por meio das redes sociais. (REIS, 2020, on-line). 
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Com o advento da tecnologia cada vez mais presente na sociedade global, vivem-se 

tempos de novas relações em todos os aspectos, quer sejam sociais, políticos ou econômicos 

(LÉVY, 2010, BAUMAN, 2013). A necessidade premente de fazer uso das ferramentas 

apresentadas pela tecnologia é algo que transcende a vontade das pessoas e organizações, 

tornando-se praticamente obrigatório (CASTELLS, 2003). 

O objetivo deste artigo é buscar o entendimento do quanto essa revolução da 

tecnologia e a utilização de suas ferramentas, estão diretamente ligadas com as novas 

oportunidades geradas pelas Lives 4 , por meio de plataformas digitais como YouTube e 

Instagram, por exemplo, para a atividade de músicos  brasileiros. 

Lévy (2010, p.29), por sua vez, afirma ainda que “o ciberespaço, dispositivo de 

comunicação interativo e comunitário, apresenta-se justamente como um dos instrumentos 

privilegiados da inteligência coletiva”. Dessa forma, os artistas tendem a desenvolver-se 

como pessoas e profissionais de forma progressiva e exponencial. 

A pandemia da COVID-19, no Brasil, despertou nos artistas o interesse por explorar, de 

forma ainda mais aprofundada, as possibilidades que as ferramentas tecnológicas digitais 

oferecem (um desses aspectos tem sido as lives5).Com vistas a não paralisar as suas atividades, 

já que por causa dos decretos dos governos estaduais com medidas como o isolamento social, 

a quarentena e o fechamento de locais públicos (bares, casas de shows, buffets, shopping) 

com o objetivo de evitar aglomerações, afetou de forma significativa os profissionais de 

música (SOUZA JUNIOR et al., 2020). 

Nesse contexto, a carreira artística de maneira geral, tem peculiaridades e características 

diferentes dos trabalhadores formais. Na maioria das vezes os músicos no Brasil se 

diferenciam dos chamados trabalhadores formais por não possuírem direitos tais como: 

carteira assinada, férias, 13° salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

seguro-desemprego, aposentadoria, só pagando o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) como autônomo (TUON, 2021, on-line). Por isso, faz-se necessário que esses 

profissionais se conscientizem sobre a importância de planejar e gerir suas carreiras de 

                                                           
4 É uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na Internet, geralmente feita por meio das redes sociais. (REIS, 2020, on-line).  
5   É uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na Internet, geralmente feita por meio das redes sociais (REIS, 

2020, on-line). 
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maneira apropriada, fazendo uso de ferramentas oferecidas pela tecnologia que possa 

oportunizar crescimento pessoal e profissional. As mídias sociais digitais têm possibilitado a 

divulgação e distribuição de trabalhos em níveis nunca antes vistos pelos artistas e isso tem se 

expandido com o isolamento social provocado pela pandemia.  

 

No setor de entretenimento, viu-se, durante o mês de março de 2020, a criação de 

projetos de lives por parte de cantores e gravadoras no Instagram, porém a grande 

mudança de cenário aconteceu a partir da transição das transmissões para a 

plataforma de vídeos Youtube. (SOUZA JÚNIOR et al., 2020, p.73). 

Assim sendo, este artigo é relevante e oportuno por analisar a utilização da estratégia 

das lives nas plataformas digitais Instagram e Youtube, adotadas pela maioria dos músicos 

brasileiros durante o período de isolamento social orientado pelas autoridades de saúde 

mundiais e brasileiras, diante do enfrentamento à COVID-19 no Brasil. 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Cibercultura e a Sociedade de Rede. 

A nova realidade que acompanha as mídias digitais, por meio da rede mundial de 

computadores para o segmento musical, proporciona uma grande motivação dos músicos que 

não conseguem acesso às mídias tradicionais por questões socioeconômicas. Para Lévy (2010, 

p.144), “a interconexão é evidente, com a padronização técnica (padrão MIDI), o uso da 

Internet, mas também com o fluxo contínuo de matéria sonora que circula entre os músicos e 

a possibilidade de digitalizar e tratar qualquer peça (interconexão virtual). “Essa nova 

configuração tem propiciado o encorajamento de pessoas com talento musical a desenvolver 

essa aptidão e mostrar-se para o mundo através dessas interfaces. 

Apesar de todas as conjecturas que possam ser legitimamente nutridas, um fato se 

apresenta de maneira mais constante: um grupo ou pessoa qualquer, sejam quais forem suas 

origens geográficas e sociais, mesmo que não tenham quase nenhum poder módico, contanto 

que lance mão de um modesto número de competências técnicas, podem se beneficiar do que 

oferece o ciberespaço. (LÉVY, 2010). Ainda, segundo o Lévy (2010), as pessoas podem usar 

o ciberespaço por conta própria e adquirir embasamento, entrar em contato com outros grupos 

ou pessoas, avisar de comunidades virtuais ou divulgar para um público extenso informações 
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de todos os tipos que ele julgar interessante. Essas novas práticas de comunicação insistem - e 

até mesmo aprofundam-se na medida em que o Ciberespaço alarga (LÉVY, 2010). 

Cada vez mais, a literatura tem mostrado que a revolução tecnológica é um processo 

contínuo e de constantes atualizações, praticamente obrigando as pessoas a acompanharem 

essa evolução, sob pena de se tornarem obsoletas. 

2.2 Instrumentos de Negócios. 

Pensando em todas as possibilidades que a revolução da tecnologia entregou à 

sociedade em geral, tem-se o consumo das mídias sociais digitais e streamings como 

ferramentas para a construção de novos negócios. Nesse contexto atual da sociedade de 

consumo, em que a tecnologia também faz parte de uma mercadoria de consumo, como 

afirma Braudrillard (2007), as Redes sociais digitais então no cerne desse contexto.  Redes 

sociais como Instagram e YouTube, e plataformas com Spotify, entre outras, se destacam 

nesse universo.  

Segundo Jardim (2022, p.3), ele discorre que “o comportamento, bem como a 

preferência, do consumidor mudou com o passar dos anos e a introdução de novas mídias. O 

que antes era um processo offline, agora é totalmente digital e apresenta-se em uma paisagem 

cultural automatizada”. Para o bom aproveitamento das mídias sociais como ferramenta de 

negócios, é preciso definir estratégias. Para Almeida, Martins e Martins (2022, p. 4): 

 

A velocidade das transformações tecnológicas e sociais e a produção de dados delas 

decorrentes têm provocado mudanças importantes nas operações, produtos e 

serviços de pequenas e grandes organizações. Nesse contexto, muitos dilemas e 

desafios são enfrentados pelos gestores.  Entre os desafios está a necessidade de 

lidar com um crescente volume de dados, aproveitando-os em favor dos objetivos 

organizacionais (ALMEIDA, MARTINS, MARTINS, 2022, p.4). 

As possibilidades de melhorias dos negócios existentes e a criação de novos negócios, 

por meio da tecnologia, torna-se mais evidente com o avançar do tempo. Os profissionais de 

música estão inseridos em todas essas mudanças, e, nesse momento de crise, tem através dos 

meios tecnológicos, como as mídias sociais por exemplo, encontrado as alternativas possíveis 

para gerirem suas atividades e seu negócios, contornando a atual crise de saúde pública 

mundial com o mínimo de sequelas.  Nesse cenário atual Oliveira (2022, p.19) também afirma: 
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Com o mercado da música profundamente afetado pela pandemia da COVID-19, foi 

preciso pensar em estratégias/ferramentas tecnológicas para amenizar os impactos 

causados nesse setor, e, de lá até aqui, podemos perceber que as ferramentas de 

mídias digitais foram os únicos caminhos para o mercado musical dar segmento aos 

seus serviços neste momento, através de plataformas de transmissão. (OLIVEIRA, 

2022, p. 19). 

Essas plataformas estão sendo muito utilizadas nos dias atuais, e têm sido uma boa 

alternativa para os músicos que a utilizam. 

2.3 Os Streamings e as Plataformas Digitais no Cenário Musical. 

No segmento musical os streamings e as plataformas digitais têm se tornado, cada vez 

mais, ferramentas estratégicas para a alavancagem da carreira de músicos brasileiros. Segundo 

Carrara (2020, on-line), “a forma como a música é consumida mudou, conforme aponta 

o relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA), associação que 

pesquisa a vitalidade da indústria musical”. Complementando o pensamento, Carrara (2020, 

on-line), infere que “no levantamento anual, 80% de toda a receita gerada por cantores, 

cantoras, bandas e grupos musicais vem dessas plataformas digitais”, afirma o referido autor. 

Os resultados apresentados pela indústria de gravação americana comprovam que é cada dia 

menos possível, os músicos abrirem mão da utilização dos avanços tecnológicos que se 

apresentam nos dias atuais.  

Castro (2022, on-line) demonstra que “segundo a Pró-Música Brasil, associação filiada 

à Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), o Brasil é um dos principais 

mercados fonográficos do mundo, ocupando a 11ª posição no ranking mundial”. Ainda 

segundo Castro (2022, on-line), a pesquisa aponta que em 2021, esse mercado atingiu R$ 2,1 

bilhões em receita, um crescimento de 32% em relação ao ano anterior.   

Os números corroboram com a cada vez mais presente entrada da tecnologia na vida 

da sociedade, cabendo aos profissionais de música, a busca pelo conhecimento para tirar o 

máximo de proveito dessas ferramentas, e se destacarem no cenário e mercado musical. 

2.4 Lives e sua Importância para a Atividade Musical 

O novo fenômeno que se apresenta para o mundo de forma intensa, as lives chegam 

como nova alternativa para os músicos continuarem suas atividades e os negócios inerentes à 

profissão, em tempos de pandemia do coronavírus. Profissionais dos mais variados segmentos 

têm se utilizado dos meios digitais através das lives, colaborando com a interação e o 

entretenimento das pessoas durante esse período de distanciamento social. (REIS, 2020, on-
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line). Ainda sobre as lives, no contexto da divulgação de shows e participações musicais no 

momento crítico de isolamento social, Monteiro (2020, on-line), por sua vez, reafirma o 

mesmo pensamento afirmando que: 

A tendência ascendente do formato de vídeo em transmissão ao vivo é mais um dos 

reflexos do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, assim 

como o crescimento do e-commerce e serviços de delivery. Na impossibilidade de 

realizar eventos físicos, que geram aglomeração, empresas e figuras públicas têm 

procurado aumentar sua presença online para manter a relação com os consumidores 

(MONTEIRO, 2020, on-line).  

Um exemplo que pode ser utilizado é o Instagram. Fernandes (2020, on-line), por sua 

vez, assinala que “fazer uma live no Instagram é uma ótima forma de interagir com os 

seguidores em tempo real para conversar sobre qualquer assunto, divulgar um trabalho ou 

apenas como passatempo”.  

Com tantas ações possíveis para realizar, os músicos precisam entender toda essa 

dinâmica das mídias sociais digitais, de modo a aproveitarem todas essas oportunidades 

digitais que vêm sendo disponibilizadas no ciberespaço. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para que uma pesquisa seja considerada científica, é necessário que se desenvolvam e 

sejam aplicadas metodologias científicas. Prodanov e Freitas (2013, p.13) descrevem o 

método científico da seguinte forma: “uma disciplina que consiste em estudar, compreender e 

avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica”. Ainda 

segundo Prodanov e Freitas (2103, p.13), “a metodologia, em um nível aplicado, examina, 

descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento 

de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação”.  

A presente pesquisa se apresenta como bibliográfica e documental de abordagem 

qualitativa, do tipo descritiva. Marconi e Lakatos (2003) afirmam que:  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183). 

 

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/instagram.html
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 Nessa linha de pensamento, Martins (2018) corrobora expondo que “Pesquisa 

Bibliográfica é aquela baseada na análise da literatura já publicada em forma de livros, artigos 

e literatura cinzenta” (teses, dissertações, trabalhos apresentados em congressos, relatórios, 

etc.). Desse modo, buscamos ampliar as fontes também site especializados sobre músicas, 

como também em sítios de notícias sobre o nosso objeto de pesquisa. Portanto, este artigo se 

configura como um artigo de revisão (APPOLINÁRIO, 2006).  No que tange ao tipo de 

pesquisa é descritiva. Prodanov e Freitas (2013) expõem que:  

Quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles. Visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento. (PRODANOV; FREITAS. 2013, p.52). 

 

É também exploratória tendo em vista que o trabalho “é realizado em um cenário de 

muito pouco conhecimento existente e acumulado” (FONSECA, 2010, p.69). Ainda segundo 

Fonseca (2010), nesse processo não cabem hipóteses iniciais, entretanto, podem ser 

formuladas no decorrer da investigação. 

A abordagem adotada foi a qualitativa. Segundo Creswell (2014), comandamos uma 

pesquisa qualitativa quando queremos empoderar os indivíduos para dividirem suas vivências, 

escutar suas vozes e diminuir as relações de poder existentes entre um pesquisador e os 

participantes da pesquisa. Dentro desse contexto, o presente estudo busca analisar e 

compreender o fenômeno das lives e seus impactos no segmento musical causados pela crise 

de saúde pública global devido a COVID-19. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 COVID-19 no Brasil 

Para um país como o Brasil, com sérios problemas estruturais na saúde pública, é 

sempre preocupante o enfrentamento a doenças. Sobre as questões de espaços geográficos no 

que tange à Pandemia do novo coronavírus, Layne et al., (2020, p.01) discorrem que 

“precisamos entender e quantificar as variáveis dominantes que governam o surto de SARS-

CoV-2 (coronavírus), em vez de depender exclusivamente de casos confirmados e sua 

disseminação geoespacial” (LAYNE et al., 2020, p. 01. Tradução nossa). Dentro dessa linha, 

Croda et al. (2020, on-line) explicitam que: 
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O Brasil declarou o COVID-19 uma emergência de saúde pública (PHE) em 3 de 

fevereiro e em 6 de fevereiro o MS aprovou a lei n° 13.979 (Lei de Quarentena), 

com medidas destinadas a proteger a comunidade e lidar com o PHE resultante da 

SARS-CoV -2, incluindo isolamento; quarentena; notificação obrigatória, estudo 

epidemiológico ou investigação; exumação, necropsia, cremação e manejo de 

cadáveres; restrição excepcional e temporária à entrada e saída do país; requisição 

de bens e serviços de pessoas singulares e coletivas, caso em que será garantido o 

pagamento subsequente da compensação justa. No entanto, essas medidas só podem 

ser determinadas com base em evidências científicas e análises de informações 

estratégicas em saúde (CRODA et al., 2020, on-line).  

O primeiro caso da COVID-19 no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro de 2020 e, 

em 11 de março, o Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias de saúde dos entes 

federativos reconheceram que a doença se alastrou pelo país e que as medidas de 

distanciamento social deveriam ser rigorosas para combater a pandemia. (CRODA et al., 2020, 

on-line). 

4.2 INSTAGRAM E SUA POTENCIALIDADE 

A pandemia mundial, fez com que artistas procurassem outros meios de não perder o 

contato com o seu público e de movimentar a agenda devido ao cancelamento de shows, além 

de incentivar as pessoas ao distanciamento social de uma forma mais alegre. Souza Júnior et 

al. (2020), expõem que: 

O movimento de realização e transmissões de “pocket shows” de artistas para 

estimular que a população ficasse em casa foi iniciado com o recurso de gravação de 

lives da mídia social Instagram, tão logo foi determinado o distanciamento social na 

maior parte dos estados brasileiros e o cancelamento ou adiamento dos grandes 

eventos, na segunda quinzena do mês de março de 2020. Deste modo, várias 

gravadoras começaram a organizar, juntamente com seus artistas vinculados, 

horários em que eles estariam, de dentro de casa, cantando algumas músicas para 

entreter a população (SOUZA JÚNIOR et. al., 2020, p.76). 

Atualmente o Instagram, é a plataforma de rede social que mais cresce 

e também a mais popular do mundo, com uma estimativa de 1 bilhão de usuários pelo globo 

(BRASIL, 2022, on-line). Ainda dentro desse princípio, Brasil (2022, on-line) afirma que 

“atualmente, o número de seguidores na plataforma faz muita diferença na vida de um artista”. 

Números de grandeza expressiva como esses, não devem ser ignorados pelos músicos, pois 

demonstram as boas possibilidades de ascensão da carreira se bem utilizada a plataforma. 

Ainda, segundo Brasil (2022, on-line), em artigo intitulado - os 50 cantores mais populares no 

Instagram, apontando para verdadeiros fenômenos de popularidade no segmento musical 

mundial, apresenta nessa lista artistas brasileiros que estão nos primeiros lugares das paradas 
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de sucesso no Brasil há algum tempo como @anitta (25° com 61,6 milhões de seguidores), 

@ivetesangalo (43° com 34 milhões de seguidores), @gusttavolima (33° com 43 milhões de 

seguidores), @mariliamendoncacantora (35° com 41,6 milhões de seguidores), 

@wesleysafadao (38° com 36,5 milhões de seguidores) e @luansantana (48° com 32,4 

milhões de seguidores), @kevinho (50° 28,1 milhões de seguidores), @juliette (45° 33,7 

milhões de seguidores), @simoneses (44° 33,8 milhões de seguidores). (BRASIL, 2022, ON-

LINE). Isso comprova que o número de seguidores na plataforma está diretamente ligado ao 

sucesso e apelo popular, independente de nacionalidade e gênero musical. Saber aproveitar as 

potencialidades dessa plataforma digital pode fazer a diferença na vida profissional, tanto para 

artistas como para anônimos. Dessa forma, “as ações de marketing no ambiente digital podem 

gerar benefícios para marcas, como melhorar a atitude e a intenção de compra dos 

consumidores, assim como fortalecer a consciência e imagem da marca” (SOARES et al., 

2019 apud SOUSA JÚNIOR et al., 2020, p.73). Seguindo essa premissa, Maneiro (2022, on-

line) infere que:   

O Instagram é uma rede social muito importante para crescimento profissional 

quando usado com estratégia. Por isso, é importante que os artistas, conheçam a 

fundo as suas principais ferramentas e todas as suas funcionalidades para usá-las 

com sabedoria a seu favor! (MANEIRO, 2022, on-line). 

 

Buscar estabelecer contatos, procurar aproveitar os mesmos para melhorar as 

tecnologias e o conhecimento para transformar as mídias sociais digitais em contatos globais 

e infinitos, e hoje uma das mais utilizadas além do Instagram, é o YouTube, se mostram 

importantes para desenvolver as atividades humanas tanto no campo pessoal como 

profissional. 

4.3 LIVE NO YOUTUBE E SUA UTILIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ALCANCE 

DE SUCESSO NO MEIO MUSICAL 

“Há 10 anos, surgia um site, o YouTube, fruto da ideia de três jovens norte-americanos. 

Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim acabavam de sair de seus empregos em uma grande 

empresa de pagamentos on-line, o PayPal” (DANTAS, 2017, on-line). A plataforma YouTube 

vem revolucionando o cenário do audiovisual em todo o planeta. Ele foi “adquirido pelo 

Google em 2006, um ano após o lançamento, o valor do site saiu de US$ 1,65 bilhão para 

US$ 40 bilhões até 2016” (DANTAS, 2017, on-line). Ainda sobre o YouTube, Dantas (2017, 
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on-line) também salienta que “ao romper as barreiras de divulgação, o YouTube permitiu que 

pessoas comuns se tornassem produtoras de conteúdo. Assim, surgiu uma nova classe de fama: 

as web celebridades”. O site contribuiu e muito, para reviver a indústria de vídeo clipes, que 

passou por momentos duros de crise em um passado não muito distante (DANTAS, 2017, on-

line). Com a simples ideia de fornecer um espaço propício para o compartilhamento mundial 

de conteúdo sob o formato de vídeos, a plataforma fomentou o surgimento de programas 

específicos da internet. 

Clipes com mais de 1 bilhão de acessos, artistas que, da noite para o dia, viraram 

sensações mundiais, programas de humor com milhões de inscritos (DANTAS, 2017, on-line). 

Para Diego Arelano, sócio da Table, agência especializada em comunicação digital, o 

YouTube inverteu a lógica imposta pela televisão. “Elas (as plataformas de relacionamento) 

permitiram ao público compartilhar conteúdos independentes. Muitos veículos começaram a 

pautar programas de acordo com o sucesso de alguns conteúdos compartilhados na internet”, 

explica (DANTAS, 2017, on-line). 

  Pensando em todas as possibilidades que a revolução da tecnologia entregou à 

sociedade em geral, temos o uso das mídias sociais digitais como ferramentas para a 

construção de novos negócios. Redes sociais como Instagram e YouTube, entre outras, se 

destacam nesse meio. 

Trazendo-se para o cenário musical, sabe-se que esse segmento é composto de 

características peculiares em relação a outras profissões. Os seus profissionais sofrem, 

geralmente, com falta de reconhecimento, marginalização, condição financeira instável e, 

principalmente nenhuma ou quase nenhuma abertura nas mídias tradicionais locais, 

dificultando e muito a vida profissional dos músicos, tendo as redes sociais tornado-se um 

facilitador na gestão de suas carreiras.  

Nesse cenário, a autora Oliveira (2022, p.21), infere que “as redes sociais têm 

contribuído fortemente com a indústria musical, ela funciona como uma troca em tempo real 

do artista com o seu público”. Oliveira (2022, p.21) explica também que “é de extrema 

importância cada artista ter um perfil em cada rede social, e estar sempre gerando conteúdos 

atrativos, pois a propagação de seus conteúdos abrangerá mais pessoas em menos tempo”. A 

revolução tecnológica chega para tentar mudar esse quadro, através das possibilidades que são 

abertas por essa grande rede de relacionamentos. Castells (2012), relata que:  
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Sem dúvidas, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, 

em especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada 

período histórico, traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não 

determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 

incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as 

sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial 

tecnológico (CASTELLS, 2012, p. 45). 

Na área da música as mídias sociais digitais têm se tornado, cada vez mais, 

ferramentas estratégicas para a alavancagem da carreira dos artistas. O uso do YouTube é cada 

dia mais frequentes entre esses profissionais. Segundo Souza Júnior et al., (2020, p. 77), “a 

situação começou a tomar outros rumos e a tornar-se uma estratégia mercadológica de maior 

eficácia e retorno para os artistas musicais quando, em 28 de março de 2020, o cantor 

sertanejo Gusttavo Lima levou o conceito de live para a plataforma de vídeos Youtube”. 

Souza Júnior et al., (2020, p. 77) também explicam que o “YouTube monetiza os canais, em 

dólares, a partir do engajamento em seus vídeos, mensurado através do número de 

visualizações, curtidas e comentários no vídeo”. 

O uso da internet e suas ferramentas tem sido uma porta aberta para os profissionais 

da área, desenvolverem suas carreiras ou sair do anonimato, devido à facilidade de acesso 

tanto do artista como do consumidor e à criação de um vínculo mais estreito entre ambos. 

Fragoso (2021, p.32), afirma que:  

Relativamente aos dias que correm, os eventos simbolizam um processo de 

espetacularização dos negócios na sociedade contemporânea, ou seja, transformam 

aquilo que é rotina em espetáculo, e esta sociedade é cada vez mais marcada pela 

influência da globalização e do valor que mais se dá ao consumo. Mas estes, 

também contribuem para o fortalecimento de uma marca e para a boa construção de 

um discurso empresarial. (FRAGOSO, 2022, p.32). 

 

No dia da live, Gusttavo Lima atingiu a expressiva marca de 750.000 (setecentos e 

cinquenta mil) acessos de espectadores ao mesmo tempo, e mais de 10.000.000 (dez milhões) 

de visualizações ao final da apresentação de 5 horas e mais de 100 músicas executadas. 

(METRÓPOLE, 2020 apud SOUZA JÚNIOR et. al., 2020, p. 77). De acordo com essa 

premissa, apresenta-se nos quadros 1 e 2, a seguir, a força do YouTube no Brasil e no mundo. 

Quadro 1 – Os 10 canais com mais inscritos no mundo. 

Posição Título do canal Inscritos 

1 T-Series: 214 milhões 

2 Cocomelon - Nursei Rhymes 134 milhões 

3 SET India 132 milhões 

4 PewDiePie 111 milhões 

https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Ftseries
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5 MrBeast 94,5 milhões  

6 Kids Diana Show 94,4 milhões 

7 Like Nastya 91,4 milhões 

8 WWE 87,8 milhões 

9 Zee Music Company 83,5 milhões 

10 Vlad and Niki 81,1 milhões 

FONTE: (BELING, 2022). 

O quadro 1 demonstra os mais variados tipos de canais no ranking, deixando a 

mensagem de que a utilização da estratégia correta pode fazer com que o canal alcance o 

máximo de inscritos quanto possíveis, independente do seu segmento de atuação.  

Quadro 2 – Os 10 canais com mais visualizações no mundo. 

Posição Título do canal Visualizações 

1 T-Series 188  bilhões 

2 Cocomelon - Nursey Rhymes 127  bilhões 

3 SET India 102  bilhões 

4 Zee TVSony Sab 76 bilhões 

5 Like Nastasya 74 bilhões 

6 Kids Diana Show 73 bilhões 

7 WWE 68 bilhões 

8 Vlad and Niki 62 bilhões 

9 Movieclips 57 bilhões 

10 Ryan’s World 51 bilhões 

FONTE: (BELING, 2022). 

Observando-se o quadro 2, pode-se afirmar que um grande número de inscritos não é 

garantia de maior número de visualizações. Nesse caso toma-se como exemplo a cantora 

Marília Mendonça e o canal Zee TV. A cantora está em 6° lugar com o seu canal em número 

de visualizações, mas não aparece entre os 10 primeiros em número de inscritos, já o Zee TV 

não aparece entre os 10 em número de inscritos, mas é o 4° em visualizações (BELING, 2022, 

on-line). 

Seguindo esse caminho, pode-se refletir como o poder dessas plataformas digitais têm 

transformado a vida de pessoas anônimas e alçado elas ao status de celebridades instantâneas, 

quebrando fronteiras e modificando completamente a vida social e econômica dessas pessoas. 

Algo inimaginável em um período de 25 anos atrás, em que as possibilidades de divulgação e 

https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fzeemusiccompany
https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Ftseries
https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCJ5v_MCY6GNUBTO8-D3XoAg
https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fchannel%2FUCpEhnqL0y41EpW2TvWAHD7Q
https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fzeetv
https://www.oficinadanet.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmovieclips


  

13 

 

comercialização da imagem e do trabalho, estavam nas mãos dos meios tradicionais de 

comunicação, tornado essa tarefa quase impossível para anônimos ou desconhecidos. 

Jardim (2022, p.14), por sua vez, infere que “o consumo da música evoluiu com o passar dos 

anos e a influência do comportamento humano também transformou esse hábito e a forma 

como os artistas conseguem disseminar os seus trabalhos pelo mundo”. (JARDIM, 2022, 

p.14). Corroborando com o explicitado, têm-se as lives. Essa prática antes utilizada em 

ocasiões muito especiais, com o advento da pandemia da COVID-19, virou uma grande 

oportunidade de exposição de imagem e trabalho das pessoas, sem precedentes, quer sejam 

artistas ou não. 

Referenciando o que foi dito, a cantora Marília Mendonça, usando chinelos e da sala 

do seu apartamento, diante de uma câmera, fez um show para mais de 3,3 milhões de pessoas 

simultaneamente (AGRELA; CURY; VITORIO, 2020, on-line). Ainda seguindo o raciocínio, 

Agrela, Cury e Vitorio (2020, on-line) explicitam que: 

A explosão das transmissões ao vivo não tem precedente. Segundo dados do 

YouTube obtidos pela EXAME, as buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900% 

no Brasil na quarentena. O fenômeno é mundial. A consultoria americana Tubular 

Labs, especializada no segmento de vídeos na internet, indica que houve um 

crescimento de 19% nas transmissões ao vivo pelo YouTube no fim de março — 

média de quase 3,5 bilhões de minutos de conteúdo por dia (AGRELA; CURY; 

VITORIO, 2020, on-line). 

Com todo esse avanço tecnológico, ainda é necessário a definição de um ponto de 

partida para que o músico possa fortalecer de forma gradativa a sua carreira profissional 

ultrapassando todas as fronteiras existentes, fazendo uso da tecnologia. “Há um sentimento de 

comunidade que as pessoas encontram nos vídeos neste período de distanciamento social. Isso 

elevou os vídeos ao vivo a um novo patamar”, diz Amy Singer, diretora do YouTube para a 

América Latina e o Canadá e maior autoridade da empresa na região. (AGRELA; CURY; 

VITORIO, 2020, on-line). Através dos quadros 3 e 4, apresenta-se os números dos 10 

principais canais no Brasil. 

Quadro 3 – Os 10 canais com maior número de inscritos no Brasil. 

Posição Título do canal Inscritos 

1 Canal KondZilla 65,6 milhões 

2 Felipe Neto 43,9 milhões 

3 whindersonnunes 43,7 milhões 
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4 Você Sabia? 42,7 milhões 

5 Luccas Neto 37,2 milhões 

6 GR6 Explode 37,2 milhões 

7 Maria Clara & JP  31,9 milhões 

8 Galinha Pintadinha 29,9 milhões 

9 rezendeevil 29,6 milhões 

10 Renato Garcia  24,9 milhões 

FONTE:(BELING, 2022). 

No quadro 3, os 10 canais com mais inscritos, infere que os canais que conseguem um 

maior engajamento por parte do público com os conteúdos apresentados por eles, estão no 

topo, existindo uma proximidade com a audiência, passando a estes um sentimento de 

proximidade e pertencimento com o canal. Já o quadro 4, os 10 com mais visualizações, 

demonstra que o número de inscritos não é diretamente proporcional a quantidade de 

visualizações do canal. Tudo depende do conteúdo postado e qual a estratégia de divulgação 

que o canal utiliza para passar esse material para o seu público. 

Quadro 4 – Os 10 canais com maior número de visualizações no Brasil. 

Posição Título do canal Visualizações 

1 Canal KondZilla 36  bilhões 

2 GR6 Explode 23  bilhões 

3 Galinha Pintadinha 21  bilhões 

4 Luccas Neto 19 bilhões 

5 Maria Clara & JP 18 bilhões 

6 Marília Mendonça 15 bilhões 

7 Felipe Neto 14 bilhões 

8 Turma da Mônica 12 bilhões 

9 rezendeevil 12 bilhões 

10 Mundo Bita 12 bilhões 

FONTE:(BELING, 2022). 

Os números da plataforma YouTube no Brasil, apontam para os que estão na lista 

como detentores de um planejamento prévio, conhecimento da plataforma, do perfil do 

público-alvo, divulgação de conteúdos e a adoção de estratégias em conformidade com esses 

indicadores para o alcance do sucesso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o advento da tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, vivem-se 

tempos de novas relações em todos os aspectos sejam eles sociais, políticos ou econômicos. A 

sociedade de modo geral vem sofrendo muitas transformações dentro desse processo, 

derrubando as barreiras da comunicação pessoal e comercial dentro de uma rede mundial. As 

possibilidades abertas pela comunicação em rede criaram ferramentas importantes para o 

desenvolvimento de relações, ideias e inovação dentro dessa sociedade. A necessidade 

premente de fazer uso das ferramentas apresentadas pela tecnologia é algo que transcende a 

vontade das pessoas e organizações, tornando-se praticamente obrigatório. Mídias sociais, 

plataformas digitais, objetos interligados com tudo e com todos já fazem parte do cotidiano da 

sociedade.  

Dentro dessa possibilidade, as redes sociais digitais, têm se transformado em um meio 

cada vez mais utilizado pelos músicos para gerirem suas carreiras de forma mais independente 

e criativa, conseguindo atingir um número ainda maior de pessoas. Nesse momento de crise 

na saúde mundial devido à COVID-19, em que regras rígidas de controle são adotadas para 

evitar o avanço da doença (isolamento social, decretos governamentais), saber empreender no 

segmento musical com as ferramentas que são disponibilizadas pelas mídias sociais digitais 

para não estagnar a carreira e continuar na profissão, com possibilidades de novos mercados, 

é um importante diferencial. As lives têm se mostrado uma ferramenta de grande valor, 

possibilitando que o músico apresente a sua obra a uma audiência muito maior do que a 

tradicional (bares, casas de shows, buffets e afins) e ávida por consumir o que lhe é 

apresentado, desde que o conteúdo seja interessante e adequado em termos de produção e 

divulgação.  

Todo esse processo vem modificando significativamente a atividade profissional das 

pessoas. O segmento da música é um dos que mais sofreram essas modificações trazidas por 

essa grande transformação digital, e estão tendo que se adaptar a essas mudanças para novas 

atividades empreendedoras, aproveitando as benesses trazidas dentro do processo de 

globalização pela revolução tecnológica, moldando novas relações de poder com os outros 

agentes do segmento.  Essas relações têm feito com que os artistas de maneira geral, e 

profissionais de música, em particular, estejam empreendendo mais na profissão, ou quem o 
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produza, tornando-os independentes das mídias tradicionais, encontrando nas ferramentas 

tecnológicas possibilidades de divulgação, promoção e comercialização dos seus produtos e 

serviços, valorizando ainda mais as artes e a música no Brasil. 
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