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RESUMO 
 

Esta pesquisa descritiva com abordagem qualitativa insere-se no contexto do 

consumo de música dos jovens, buscando aplicabilidade às empresas do mercado da 

música ao contribuir com um melhor entendimento desse processo de consumo. 

Investigou-se como se dá a jornada de decisão dos jovens cariocas com alto capital 

cultural, no que tange ao consumo de música popular, tendo como objetivo final 

identificar as etapas e influências que ocorrem nessa jornada. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com 12 jovens de 18 a 24 anos. Como resultado, 

identificou-se que a descoberta de novas músicas se dá principalmente através das 

próprias plataformas de streaming, além da rádio, indicação de amigos e ação externa 

dos influenciadores digitais que elogiam playlists, músicas e artistas. Os critérios mais 

relevantes percebidos para escolha da plataforma foram a facilidade na busca e 

navegação; sistemas de recomendações de músicas baseados em algoritmos; 

facilidade em montar playlists; disponibilidade de catálogos abrangentes; notificações 

e consumo de internet. Confirmou-se a suposição inicial de que os jovens cariocas 

com alto capital cultural decidem a música popular que vão consumir e em qual 

plataforma vão consumi-la com base em sugestões dos formadores de opinião da 

internet e na disponibilidade que encontram nas plataformas digitais, devido à 

facilidade de acesso e de compartilhamento, mais do que devido à qualidade na 

reprodução do áudio. Em relação à aplicabilidade, destaca-se uma possível estratégia 

de agregar funcionalidades de outros serviços, aperfeiçoar os mecanismos de busca 

e aproveitar de forma mais intensa os algoritmos das plataformas. Além disso, 

vislumbra-se a possibilidade de um outro modelo de processo decisório focado mais 

no entendimento do comportamento do consumidor.  
 
 

Palavras-chave: Pesquisa de mercado; Comportamento do consumidor; Música; Era 

digital; Inovações tecnológicas; Consumo de música. 



 

ABSTRACT 

 

This descriptive, qualitative approach is part of the young people's music consumption 

context, seeking applicability to companies in the music market by contributing to a 

better understanding of this consumption process. It was investigated how the 

decision-making process of the young people of Rio de Janeiro with high cultural 

capital, with regard to the consumption of popular music, and it’s final objective was to 

identify the stages and influences that occur in this journey. Semi-structured interviews 

were conducted with 12 youngsters from 18 to 24 years of age. As a result, it has been 

identified that the discovery of new music is mainly through the streaming platforms 

themselves, as well as the radio, friends and external action of the digital influencers 

who suggest playlists, songs and artists. The most relevant criteria perceived for 

choosing the platforms were the ease of searching and browsing; algorithm-based 

music recommendation systems; ease of setting up playlists; availability of catalogs; 

notifications and internet consumption. The initial assumption was that young people 

with high cultural capital decide the popular music they are going to consume and on 

which platform they will consume it based on suggestions from internet opinion leaders 

and the availability they find on digital platforms, due to ease of access and sharing, 

rather than due to the quality of audio playback. Regarding applicability, a possible 

strategy is to add features from other services, improve search engines and take 

advantage of platform algorithms more intensively. In addition, is envisaged the 

possibility of another decision-making process focused on consumer behavior. 

 

 

Keywords: Market research; Consumer behavior; Music; Digital age; Technological 

innovations; Music consumption. 
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1 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
1.1 APRESENTAÇÃO 

A música é consumida na sociedade há centenas de anos, mas com o 

surgimento de inovações tecnológicas que foram introduzidas no mercado, sua cadeia 

produtiva sofreu reestruturação e, principalmente a partir do final do século XX, seu 

consumo vem sofrendo diversas mudanças radicais (GENES; CRAVEIRO; 

PROENÇA, 2012). 

A motivação principal do autor para esse estudo foi decorrente de interesse em 

estudar o mercado da música, já tendo feito pesquisas anteriores sobre o assunto, e 

de sua experiência profissional acumulada nos últimos anos.  

Visando melhor compreensão do comportamento do consumidor e seu impacto 

na cadeia produtiva da música na atualidade, deve-se destacar a importância do olhar 

para o comportamento dos consumidores na era digital. 

Com novos modelos de negócios no mercado e o consumidor com uma oferta 

cada vez mais diversificada de alternativas, tornam-se necessários estudos sobre os 

fatores que influenciam o consumo de música em geral e em grupos específicos. 

O jovem é um consumidor de especial interesse para diferentes frentes de 

estudo por conta de seu potencial de consumo futuro e, no caso do mercado musical, 

por estar mais adepto às inovações tecnológicas, possuindo especificidade 

comportamental que poderá indicar tendências sequenciais de consumo.  

O consumidor moderno busca, em todos os setores, produtos mais 

personalizados, exclusivos e interativos. Isso também é observado no mercado da 

música, onde novos modelos de negócios são criados como apostas para atingir 

diversos públicos. No início do século XXI, novos produtos como os ringtones e jogos 

de videogame que licenciavam música (como o Guitar Hero e Rock Band), e o 

surgimento do YouTube, mostraram que a música não seria consumida 

necessariamente apenas em CDs e DVDs. Percebeu-se a tendência de um menor 

foco na indústria fonográfica, ampliando-se essa abrangência para a indústria da 

música (GENES; CRAVEIRO; PROENÇA, 2012).  

Em 2004, ano do primeiro relatório da International Federation of the 

Phonographic Industry (IFPI - Federação Internacional da Indústria Fonográfica) que 

apresentava o faturamento do mercado digital música, a indústria da música chegou 

ao faturamento total de US$ 20,8 bilhões. O mercado de vendas físicas (CDs e DVDs) 

representava então 93,8% do faturamento anual do mercado mundial da música, com 
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as vendas digitais chegando apenas a US$ 0,4 bilhões ou 1,9% do faturamento total 

do mercado da música.  

Percebe-se mudança drástica no mercado da música: no relatório de 2017, após 

grande queda de faturamento, o mercado mundial de música faturou US$ 17,3 bilhões 

nesse ano, o mercado de vendas físicas representou apenas 30% do faturamento 

total, e o modelo de streaming (sem considerar outros modelos do mercado digital) foi 

responsável por US$ 6,6 bilhões, mais de 38% do faturamento total do mercado 

mundial de música (IFPI, 2016, 2018). 

Conforme os consumidores mudaram o modo de se conectar com as marcas 

significativamente, principalmente após o início dessa era digital, Elzinga, Mulder e 

Vetvik (2009) introduziram o conceito da jornada de decisão do consumidor. Nele, o 

novo processo de tomada de decisão seria uma jornada circular de quatro fases: 

consideração inicial; avaliação ativa; compra; e pós-compra. 

Corroborando o conceito de Elzinga, Mulder e Vetvik (2009), Edelman (2010) 

sugere que, com o crescimento de ofertas, o consumidor da era digital busca mais 

informações e opiniões, de modo que seus critérios podem se alterar, principalmente 

durante a fase de avaliação ativa. 

Segundo Ponte e Mattoso (2014), utilizando o conceito de capital cultural 

apresentado pelo sociólogo francês Bourdieu (2007), há uma estratégia de consumo 

de status, na qual o referido capital cultural aparece como fator determinante para 

gostos e práticas de consumo, oriundos de uma ascendência como uma espécie de 

herança cultural dos indivíduos. 

Os bens culturais são os mais significantes dentre os utilizados nas estratégias 

de consumo de status, pois têm carga simbólica representativa, visto que seu valor 

social não se esgota no ato do consumo (PONTE; MATTOSO, 2014). 

Holt (1998) selecionou de Bourdieu (2007) os termos “alto capital cultural” e 

“baixo capital cultural” para conotar uma hierarquia de gostos, valores sociais e 

morais. Com base nessa divisão, o presente estudo focou em um grupo de alto capital 

cultural construído com base nos recursos de capital cultural presentes em três locais 

principais de aculturação: educação familiar, educação formal e cultura ocupacional. 
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1.2 QUESTÃO-PROBLEMA 

Como se dá a jornada de decisão dos jovens cariocas com alto capital cultural, 

no que tange ao consumo de música popular? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Final 
Identificar as etapas e influências que ocorrem na jornada de decisão de jovens 

com alto capital cultural, residentes do município do Rio de Janeiro, sobre o consumo 

de música popular, de forma a permitir o alcance das contribuições sócio-

organizacional e acadêmica da pesquisa. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

• Identificar os meios de consumo de música mais utilizados entre jovens do 

município do Rio de Janeiro com alto capital cultural; 

• Apontar as influências que podem interferir no processo de seleção musical dos 

jovens com alto capital cultural; 

• Mapear as influências que as inovações tecnológicas produzem no consumo de 

música dos jovens com alto capital cultural. 

 

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL  

Baseado na experiência profissional do autor e no referencial teórico que será 

detalhado nesta dissertação, supõe-se que os jovens cariocas com alto capital cultural 

decidem a música popular que vão consumir e em qual plataforma vão consumi-la 

com base em sugestões dos formadores de opinião da internet e na disponibilidade 

que encontram nas plataformas digitais, nesse último caso devido à facilidade de 

acesso e de compartilhamento, mais do que devido à qualidade na reprodução do 

áudio. 
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1.5 RELEVÂNCIA 

1.5.1 Relevância Sócio-Organizacional  
A música está presente há milhares de anos, e não há nenhum indício que esse 

consumo possa deixar de acompanhar a humanidade. Portanto, mostra-se importante 

o constante estudo sobre a cadeia da música e o comportamento de seus agentes 

com a introdução de inovações tecnológicas e surgimento de novas tendências de 

consumo (GENES; CRAVEIRO; PROENÇA, 2012).   

Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novos meios de consumo de 

música, torna-se essencial a revisão contínua sobre o entendimento de como o 

consumidor toma sua decisão quando quer ouvir música.  

Desde o surgimento do tipo de compressão de áudio MPEG-1/2 Audio Layer 3 

(MP3), o consumo de música mudou radicalmente, diminuindo a venda física e 

desenvolvendo-se novos meios digitais de consumo. Com a introdução de 

smartphones e da internet rápida, o acesso a músicas é quase imediato e ilimitado. 

No início dessa transição do consumo físico da música para um consumo digital, 

esse novo modelo não foi considerado substituto adequado para compensar a grande 

queda na venda de CDs. Isso enfraqueceu ainda mais os principais agentes da 

indústria fonográfica, e deu maior espaço para o surgimento de novos agentes e 

modelos de negócios que se adaptavam à era digital. Iniciou-se período em que é 

possível ter acesso a um catálogo quase infinito de música a apenas um clique de 

distância de qualquer indivíduo do mundo (GENES; CRAVEIRO; PROENÇA, 2012).  

É importante uma análise constante do mercado e do comportamento dos jovens 

adeptos às inovações tecnológicas, pois além das constantes mudanças,  era preciso 

verificar a visão de Happonen (2016), em que muitos indivíduos não estão dispostos 

a pagar para consumir música pois encontram diversas alternativas de acesso 

gratuito. 

O estudo pode contribuir para orientar organizações e novos players do mercado 

da música a se adaptar e buscar vantagens competitivas, tendo como norte o 

entendimento do comportamento dos jovens da era digital ao consumir música. 

 

1.5.2 Relevância Acadêmica 
O presente estudo buscou contribuir com um melhor entendimento do processo 

de consumo, entendendo esse como um processo complexo, sujeito a influências 

históricas, culturais, sociais e psicológicas. A tomada de decisão na seleção entre 



 

 

19 

alternativas de músicas e na escolha do modo como esta será consumida é um 

processo longo e não linear e a análise desse processo sob um prisma cultural, 

permite um conhecimento amplo e interligado da decisão de um produto cultural na 

era digital, em consonância com McCracken (2007). 

O entendimento desse processo pode contribuir para que os estudos 

acadêmicos mapeiem não somente melhor a dinâmica do consumo de música mas 

também de outros produtos na era digital. 

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

1.6.1 Delimitação Geográfica 
O estudo está delimitado no município do Rio de Janeiro, por acessibilidade e 

por ser uma capital com relevância no consumo, sendo o segundo maior município do 

Brasil, em relação ao Produto Interno Bruto a preços correntes (IBGE, 2013). 

 

1.6.2 Delimitação Temporal 
A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de abril e julho de 2018. 

 

1.6.3 Delimitação Teórica 
A delimitação teórica do presente estudo está focalizada dentro do campo do 

comportamento do consumidor e na Teoria da Cultura de Consumo (CCT, abreviado 

do inglês Consumer Culture Theory), conjunto de perspectivas teóricas que estudam 

as relações dinâmicas entre as ações de consumo, o mercado e os significados 

culturais, sendo autores mais significativos Arnould e Thompson (2005) e McCracken 

(2003) (PINTO; ZAMPIER, 2013). 

O complexo processo de construção simbólica existente nas trocas presentes no 

consumo mostrou a necessidade de se lançar mão de uma análise com uma 

perspectiva cultural, a CCT.  

Em relação a teorias de cultura e de consumo, esse trabalho foi baseado: 

1) na teoria proposta por McCracken (1986) sobre o movimento do significado 

cultural dos bens de consumo;  

2) na teoria de Belk (1988) sobre a criação do self estendido, considerando 

também as publicações posteriores dos autores que atualizaram suas 

teorias;  



 

 

20 

3) no guarda-chuva da CCT; 

4) e pela visão de Edelman (2010) sobre a jornada de decisão do consumidor 

na era digital, que sugere que o processo de tomada de decisão deixou de 

ser como um funil que reduz as ofertas até chegar a um único produto, e 

passou a ser uma jornada de quatro etapas, como uma sanfona, com 

participação ativa do consumidor antes, durante e depois da compra.  
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2 CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 TEORIA DA CULTURA DE CONSUMO E TOMADA DE DECISÃO DO 

CONSUMIDOR  

É importante para as empresas estudarem os passos da tomada de decisão pois 

podem desenvolver produtos ou serviços que enfatizam os atributos adequados, e as 

estratégias promocionais podem ser personalizadas, oferecendo os tipos de 

informação que os clientes mais provavelmente desejam ter (MOWEN, 1988).   

Segundo Arnould e Thompson (2005), a Teoria da Cultura e Consumo (CCT) é 

um conjunto de perspectivas teóricas que estuda a dinâmica das relações entre os 

significados culturais, os consumidores e os locais de mercado. Para esses autores, 

as questões teóricas abordadas nessa escola de marketing giram em torno dos 

processos de aquisição, uso e disposição, e investigam como o consumo é capaz de 

reconfigurar a cultura dos indivíduos, além de estudar como as diferentes classes, 

gêneros e estruturas sociais influenciam os padrões de consumo de cada indivíduo. 

Além disso, a CCT investiga os significados de consumo transmitidos pela mídia e 

como os consumidores são afetados por isso (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

McCracken (2007) se propõe a contribuir com uma perspectiva teórica dos 

estudos das relações "pessoa-objeto”, buscando demonstrar que os significados que 

os bens carregam possuem qualidades móveis que as teorias prevalecentes não 

incorporam. Segundo o autor, "o significado cultural flui naturalmente entre suas 

diversas localizações no mundo social, auxiliado pelos esforços coletivos e individuais 

de projetistas, produtores, publicitários e consumidores", seguindo uma trajetória 

tradicional (McCRACKEN, 2007, p. 100).  

A cultura constitui o mundo dos fenômenos de duas formas: como uma “lente” 

pela qual os indivíduos enxergam os fenômenos, determinando como o mundo é visto; 

e como uma “planta baixa” da atividade humana, determinando como o mundo será 

moldado pelo esforço humano. Assim, a cultura constitui o mundo, dando a ele um 

significado, que pode ser caracterizado de acordo com categorias culturais e 

princípios culturais (McCRACKEN, 1986).  

Para McCracken (1986), as categorias culturais são as coordenadas 

fundamentais do significado, mostrando as distinções básicas que a cultura usa para 

dividir o mundo dos fenômenos. Essas categorias podem discriminar unidades de 

tempo, como “segundo” ou "milênio", especificar categorias de espaço e ocasiões, ou 

até mesmo distinguir classe, status, gênero, idade e ocupação – categorias mais 
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importantes que as diferentes culturas criam para a comunidade humana. Cada uma 

dessas culturas estabelece sua própria visão particular do mundo, de modo que seus 

entendimentos e regras possam ser apropriados num contexto específico e impróprios 

em outros. Percebe-se então que as culturas constituem o mundo.  

Em seu estudo sobre as categorias culturais da América do Norte, McCracken 

(1986) afirma que a sociedade norte-americana contemporânea permite que cada um 

declare as categorias culturais que ocupam por seu exclusivo critério, e exercendo 

dessa liberdade, adolescentes se declaram adultos, velhos se declaram jovens e 

membros da classe trabalhadora se declaram da classe média, por exemplo. Portanto, 

a participação numa categoria também é, nesses casos, ligada à escolha pessoal. 

Vale ressaltar que, muitas vezes, as pessoas procuram nos bens um significado 

que não existe nele, mas geralmente, o indivíduo usa seus bens para constituir partes 

cruciais de si mesmo e do mundo (McCRACKEN, 1986). 

Segundo Solomon (2011), o consumidor passa por quatro passos antes de 

realizar a compra de um produto: reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação de alternativas e escolha do produto. Em geral, considera-se 

que a tomada de decisão seja abordada a partir de uma perspectiva racional, quando 

os consumidores integram as informações que sabem de forma calma e cuidadosa, e 

chegam a uma decisão.  

Os critérios de avaliação são as dimensões utilizadas para julgar os méritos de 

opções concorrentes. Dependendo do processo de tomada de decisão, varia a 

decisão dos critérios e como restringimos as alternativas para escolhermos um 

produto em vez dos outros. É importante destacar que entre os produtos e serviços, 

os critérios em que se diferem uns dos outros têm peso maior no processo de decisão 

do que nas alternativas que são semelhantes. Esses atributos determinantes são as 

características que as pessoas realmente utilizam para considerar as diferenças entre 

as opções durante a tomada de decisão (SOLOMON, 2011). 

Com o início da era digital e uso intenso da internet, o modo como os 

consumidores decidem que marcas consumir mudou significativamente. Por exemplo, 

Elzinga, Mulder e Vetvik (2009) introduziram o conceito da jornada de decisão do 

consumidor (CDJ, traduzido do inglês consumer decision journey) onde o processo de 

tomada de decisão na era digital seria uma jornada circular de quatro fases: 

consideração inicial; avaliação ativa; compra; e pós-compra. 
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Edelman (2010), por sua vez, sugeriu que os indivíduos começaram a se 

relacionar com as marcas através de canais de mídia que não estão sob controle dos 

fabricantes e lojas. Esse autor sugere que as estratégias tradicionais de marketing 

precisam ser redesenhadas, pois os consumidores são fortemente influenciados pelas 

interações digitais, avaliando uma série de opções no processo de compra, e 

permanecem comprometidos com as marcas por meio das redes sociais após a 

compra. 

Para Edelman (2010), antigamente um consumidor de automóveis comparava 

de forma metódica as opções disponíveis até chegar a uma que mais se adequava a 

seus critérios, e sua relação com o vendedor e marca dissiparia após a compra. O 

autor sugere que os consumidores se tornaram “promíscuos” em suas relações com 

marcas, pois interagem com várias delas pelas redes sociais e avaliam uma lista 

oscilante de ofertas, muitas vezes ampliando as possibilidades; e, depois da compra, 

podem seguir envolvidos, elogiando ou atacando publicamente o que compraram, 

colaborando com a modelagem de significados para as marcas. 

O autor sugere que os especialistas em marketing devem parar de pensar no 

processo de decisão do consumidor como um funil com intuito de estudar os pontos 

de contato com as marcas. Nessa metáfora clássica, é sugerido que os consumidores 

começam suas decisões como um funil, com diversas possibilidades, reduzindo-as 

até chegar a uma decisão final. Pensando nisso, as marcas compram mídia tradicional 

para divulgar seus produtos em pontos bem definidos para criar conscientização 

(EDELMAN, 2010). 

Edelman (2010) aprofundou o estudo de Elzinga, Mulder e Vetvik (2009) 

sugerindo que a jornada do consumidor começa com uma “consideração”, quando o 

indivíduo é inundado pelos anúncios, exposições de marcas e contato com outros 

estímulos. Após isso e com o crescimento de ofertas, o indivíduo busca a opinião de 

outras pessoas e mais informações, de modo que seus critérios podem mudar nessa 

fase de “avaliação”.  

Cada vez mais, o consumidor deixaria a decisão de “compra” para quando já 

está na loja, de modo que o local da compra - que explora posicionamento de 

produtos, embalagens, preços e interações - é um ponto de contato mais influente do 

que nunca (EDELMAN, 2010). 

Após a compra, há um momento de “uso, elogio e vínculo”, quando se inicia uma 

ligação profunda, e o consumidor começa a interagir com o produto e com novos 
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pontos de contato online. Se ficar satisfeito com a compra, o consumidor elogia o 

produto, criando uma base para avaliações de outros consumidores e turbinando o 

potencial da marca. Se estiver decepcionado com a marca, pode cortar todo o laço 

com ela ou criticá-la publicamente. E se o vínculo ficar forte, o consumidor pode entrar 

num ciclo de uso-elogio-compra que pula os estágios de consideração e avaliação 

(EDELMAN, 2010). 

Esse autor destaca duas implicações da CDJ para o marketing. A primeira é que, 

em vez de pensar em como alocar a verba por várias mídias, as empresas devem 

visar as fases da jornada de decisão. É comum que especialistas em marketing 

enfoquem os investimentos em publicidade na TV, em vez de incentivar o elogio. O 

autor sugere que um anúncio interessante e um vídeo viral pode até aumentar a 

consideração pela marca, mas se o produto receber críticas ruins ou não for discutido 

na internet, dificilmente sobreviverá ao processo de filtragem (EDELMAN, 2010). 

A segunda implicação destacada é que o investimento de marketing é feito 

considerando estratégias ultrapassadas. Entendendo o processo de tomada de 

decisão do consumidor apenas como um funil de vendas, a comunicação tende a ser 

unidirecional e o investimento em mídia tende a ser alocado em canais tradicionais. 

Edelman (2010) sugere que, na era digital, é preciso considerar também a mídia 

própria (canais e sites que a marca consiga controlar) e a mídia ganha (canais criados 

por clientes e fãs da marca). 

Em estudo mais recente, Edelman e Singer (2015) sugerem que muitas 

empresas já entenderam a CDJ, e que as marcas que desenvolvem as jornadas mais 

eficazes geralmente dominam quatro capacidades interconectadas: 

1. Automação: envolve a digitalização e racionalização de etapas de 

jornada que eram feitas de forma manual, como depósito de cheques 

através de aplicativos mobile de bancos ou pesquisa e compra de 

produtos feitas em apenas um site de forma simples;  

2. Personalização proativa: obter informações de interações anteriores com 

os clientes ou de fontes externas, e usando-as para personalizar a 

experiência do comprador, como no uso de algoritmos em lojas online 

para recomendar e ordenar os produtos para os clientes de forma 

inteligente; 

3. Interação contextual: usar o conhecimento sobre onde um cliente está 

em uma jornada (física ou virtual) e atraí-lo para as próximas interações, 
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exibindo uma mensagem relevante acionada pelo contexto atual do 

cliente, como um aplicativo de companhia aérea que exibe o cartão de 

embarque quando o cliente entra no aeroporto ou aplicativo que sugere 

recomendações personalizadas de entretenimento e restaurantes ao se 

aproximar dos locais;  

4.  Inovação na jornada: ocorre por meio da experimentação contínua e da 

análise ativa das necessidades, tecnologias e serviços do cliente, 

buscando identificar oportunidades de ampliar o relacionamento com o 

cliente. Pode ser simples ou sofisticado, integrando vários serviços em 

uma única experiência direta do cliente, como aplicativos mobile de 

companhias aéreas que gerenciam as viagens desde a reserva e 

embarque até a disponibilização de entretenimento durante o voo e 

pedido de um taxi durante o pouso.  

Essas capacidades fazem com que as jornadas sejam mais acessíveis, tornando 

mais provável que atraiam e capturem permanentemente os clientes. As empresas 

que de alguma maneira reconfiguram o modelo clássico da jornada de decisão do 

consumidor agilizam a fase de avaliação e direcionam o consumidor diretamente a um 

"loop da fidelidade", onde permanecerá de forma monógama e com envolvimento da 

empresa (EDELMAN; SINGER, 2015), como pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Aperfeiçoamento da Jornada de Decisão do Consumidor 

Fonte: Edelman e Singer (2015) 
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2.2 TRANSFERÊNCIA DE SIGNIFICADO, PRODUÇÃO DE CULTURA E 

CONSUMO SIMBÓLICO 

Para descrever como um significado se move de um bem de consumo para o 

consumidor, McCracken (1986) sugere a discussão de um conjunto de instrumentos 

de transferência de significado, denominados de rituais: 

1. Rituais pessoais: transferem o significado contido nos bens para os 

consumidores individuais; 

2. Rituais de troca: transferem bens com propriedades significativas a 

pessoas que deles necessitam;  

3. Rituais de posse: usados para um indivíduo recuperar as propriedades 

significativas de um bem, transferindo as propriedades do bem para seu 

proprietário; 

4. Rituais de cuidados pessoais: transferem de forma contínua as 

propriedades perecíveis que tendem a desaparecer quando um 

consumidor as possui, sendo usados para manter ou ativar propriedades 

significativas nos bens; 

5. Rituais de desapropriação: esvaziam bens de significado para que não 

ocorra perda ou contágio de significado, como quando um indivíduo 

compra um bem que já pertenceu a outro e deseja apagar o significado 

associado ao proprietário anterior.   

Um significado cultural é absorvido de um mundo culturalmente constituído e 

transferido para um bem de consumo. Segundo McCracken (1986), o significado 

cultural se localiza no mundo culturalmente constituído, no bem de consumo e no 

consumidor individual, movendo-se de duas formas: do mundo para o bem e do bem 

para o indivíduo, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Movimentação do significado 
Fonte: Adaptado de McCracken (1986) 

 

McCracken (1986) sugere que aceitando a qualidade móvel do significado 

cultural em uma sociedade de consumo, fica mais fácil de esclarecer dois aspectos 

do consumo: os consumidores e bens de consumo são estações nas trajetórias do 

significado1; e a perspectiva da trajetória exige que fenômenos como a publicidade, o 

mundo da moda e os rituais de consumo sejam vistos como instrumentos do 

movimento do significado. Essa perspectiva ajuda a demonstrar parte da 

complexidade do comportamento de consumidor atual e a revelar com mais detalhes 

o que seria essa sociedade de consumo. 

Alinhada a esse discurso, Peñaloza (2001) sugere que os significados e 

memórias culturais não são apenas expressos nos comportamentos dos 

consumidores, de modo que os comportamentos do consumo são os meios pelos 

quais os consumidores produzem esses elementos culturais. Os consumidores 

produzem os significados culturais e memórias relacionando a dialética de 

componentes imaginários e reais em seus discursos e práticas. Além disso, os 

significados culturais e as memórias são os meios pelos quais os consumidores 

experimentam e negociam com os agentes e ofertas do mercado. A autora sugere 

então que os significados e memórias culturais estão no meio do processo da criação 

                                                
1 Tradução livre do inglês “consumers and consumer goods as the way-station of meaning” 
(McCRACKEN, 1986). 



 

 

28 

de cultura de consumo, e representam as mediações entre consumidores e indústria 

(PEÑALOZA, 2001).  

Solomon (2011) sugere que os produtos que os indivíduos consomem, as roupas 

que vestem, os lugares que querem viver e as músicas que ouvem são influenciadas 

pelo fluxo e refluxo da moda e da cultura popular. Uma escolha simples e comum pode 

ter centenas de alternativas à disposição, mas as opções disponíveis aos indivíduos 

representam uma pequena fração do total de possibilidades, pois essa seleção passa 

por um processo de filtragem, como mostrado na Figura 3. As possibilidades 

competem entre si em um processo de seleção cultural, no qual as escolhas dos 

consumidores são motivadas pela imagem criada pela mídia de massa, pelas 

observações que são feitas sobre as pessoas em volta, e pelas fantasias criadas por 

profissionais de marketing. 

 

 
Figura 3 – Processo de produção de cultura 

Fonte: Solomon (2011) 
 

Nunca apenas uma pessoa ou uma agência de propaganda é totalmente 

responsável pela criação da cultura popular. Solomon (2011) sugere que esse grande 

fluxo de informações é filtrado por guardiões culturais, que são críticos e formadores 
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de opinião, antes de chegar aos consumidores, em um sistema de produção de cultura 

com três subsistemas principais: 

• Um subsistema criativo, que gera novos símbolos e produtos - no caso do 

mercado da música, pode-se considerar que são os artistas e produtores 

musicais; 

• Um subsistema gerencial, que seleciona, produz em massa e gerencia a 

distribuição dos novos símbolos e produtos -  como uma gravadora ou 

distribuidora de conteúdo; 

• Um subsistema de comunicações, que dá significado aos novos produtos e 

comunica aos consumidores juntamente de um conjunto simbólico de atributos 

– mídia ou agência especializada que promove o conteúdo musical. 

É necessário levar em consideração, também, que muitos clientes são 

preguiçosos e tendem a comprar as mesmas coisas de forma sistemática devido à 

inércia. Surgindo algum produto mais fácil de comprar (por ser mais barato ou porque 

o comprado anteriormente está em falta), o consumidor não hesitaria em comprá-lo 

(SOLOMON, 2011). 

Ao discutir o processo de produção de cultura, Solomon (2011) lista alguns dos 

muitos especialistas culturais que criam os álbuns de sucesso, como visto no Quadro 

1. 

 
Quadro 1 – Especialistas culturais na indústria da música e suas respectivas funções 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Solomon (2011) 
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Solomon (2011) sugere que, com o surgimento das redes sociais, o ciclo de 

feedback do consumidor fica cada vez mais intenso, com um processo muito mais de 

baixo pra cima com as empresas não tendo mais total controle do mercado. 

McCracken (2005) corrobora a ideia anterior, afirmando que as empresas eram 

centradas no consumidor, pois foram convencidas que estavam vendendo para 

“consumidores” que prestavam atenção ao gosto e preferência. Mas com as 

mudanças na era digital, o autor sugere que os indivíduos devem ser considerados 

como "multiplicadores", de modo que os profissionais de marketing precisam convidar 

o multiplicador para participar da construção da marca. Quando os limitamos apenas 

a "consumidores”, consideramos que as criações de marketing são o final do jogo, 

com suas respostas sendo um estágio final, enquanto que os considerando como 

“multiplicadores”, fica claro que os indivíduos são necessários para completar o 

trabalho (McCRACKEN, 2005).  

Essa nova definição sugere aos profissionais de marketing que suas marcas são 

incompletas e imperfeitas, e que é necessário "encorajar as pessoas a inventar, 

personalizar e completar a marca de acordo com seus próprios interesses", 

assumindo uma participação ativa no processo de criação da marca (McCRACKEN, 

2011, p.121). 

Para McCracken (2011), o termo "consumidor" passa a soar como um erro, pois 

coloca o indivíduo apenas no final da cadeia. Os novos consumidores da era digital 

não querem "ser tratados como pinos de boliche a serem distribuídos de acordo com 

as vontades do marketing” (McCRACKEN, 2011, p.121).  

Kotler (2017) corrobora esse pensamento e sugere as marcas não devem mais 

ver os consumidores como meros alvos passivos, e estão se tornando mídias ativas 

de comunicação. Por esse motivo, os profissionais de marketing devem guiar os 

clientes por sua jornada desde a fase de assimilação até se tornarem embaixadores 

da marca.  

Segundo o autor, o Facebook é um dos países mais populosos do mundo, com 

mais de 1,65 bilhão de pessoas, e essa é uma das razões que alteraram nosso mundo, 

onde comunidades de consumidores tornam-se cada vez mais poderosas, e 

conversas espontâneas sobre marcas possuem mais credibilidade do que campanhas 

publicitárias. O conceito de confiança do consumidor deixa de ser vertical e fica 

horizontal, de modo que a maioria dos consumidores acredita mais no fator social, 
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buscando opinião de amigos, família e seguidores nas redes sociais do que nas 

comunicações de marketing (KOTLER, 2017).  

Segundo McCracken (2011), a cultura perdeu seu centro de gravidade, se 

tornando dispersiva e começando a correr em todas as direções. Na era digital há 

mais pessoas criando uma maior quantidade de ideias, com maior diversidade de 

pontos de vistas e estilos de vida. Mas mesmo com toda essa diversidade, há 

momentos de consenso, geralmente quando decidimos compartilhar uma forma de 

ver o mundo e nos definir. Essa cultura de convergência é fugaz, mas apresenta um 

padrão, representando uma ótima oportunidade para os profissionais de marketing 

que conseguimos encontrar esses padrões antes dos outros.  

Em estudo mais recente, McCracken (2012) sugere que os significados vêm da 

cultura e são capturados para o produto ou serviço através de veículos de transmissão 

até terminar na vida do consumidor. Assim, o produto entrega valor porque entregou 

significado.  

O consumidor tem acesso a diversas fontes de significado além das 

proporcionadas pelo marketing, mas as pertencentes ao campo de marketing são 

essenciais para a autoinvenção e realização do self do indivíduo. Por isso, os 

significados acrescentam valor. Muitas vezes os consumidores encontram outras 

fontes de transmissão de significado, mas quando os significados não são 

disponibilizados pelos sistemas tradicionais de marketing, o indivíduo fica incompleto 

(McCRACKEN, 2012).  

Na Figura 4, encontram-se na primeira coluna os veículos de transmissão 

pertencentes ao campo de marketing, e na segunda coluna, alguns não pertencentes 

apresentados por McCracken (2012).  

 
Figura 4 – Fontes de significado e instrumentos de transmissão 

Fonte: McCracken (2012) 
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No mesmo estudo, McCracken (2012) propôs um modelo alternativo para a 

transmissão de significado, considerando a atratividade das celebridades usada como 

endosso. Esse novo modelo mostra como os significados passam da celebridade para 

o produto e do produto para o consumidor.  

O autor definiu as celebridades endossadoras como os indivíduos que 

aproveitam seu reconhecimento público e o usam em nome de um bem de consumo 

ao aparecerem em um anúncio. O autor sugeriu uma variedade de endossos, como o 

modo explícito (endossando o produto), o modo imperativo (afirmando que usa o 

produto) e o modo copresente (simplesmente aparecendo com o produto). Há uma 

gama de papéis das celebridades endossadoras, como quando são experts, 

associados ao produto em uma dimensão de longo prazo, ou quando não têm nenhum 

conhecimento ou associação com o produto em questão (McCRACKEN, 2012). 

Fazendo uma comparação com o cenário da era digital, pode-se fazer uma analogia 

aos influenciadores das redes sociais.  

A eficiência do endossador depende dos significados que a celebridade traz para 

o processo, pois há muita variedade de significados contidos nas celebridades. É 

colocada à disposição do sistema de marketing uma paleta de variados significados 

com diferentes status, classes, gêneros, idades, personalidades e estilos de vida. 

Mesmo as celebridades estereotipadas representam um conjunto interconectado de 

significados (McCRACKEN, 2012). 

Corroborando esse pensamento, Centeno e Wang (2017) sugerem que 

geralmente o indivíduo vê as celebridades como pessoas que trabalham para a 

racionalização entre os públicos com intuito de atribuir valores e significados culturais 

ao que representam, mesmo quando acabam representando mais do que elas 

mesmas, como um personagem de herói, ídolo ou vilão. Para os autores, a imagem 

passada pela celebridade serve como fonte de credibilidade e atratividade, tendo 

influências comportamentais sobre os consumidores (CENTENO; WANG, 2017). 

Em pesquisa sobre o comportamento do consumidor e o impacto comunicação 

de marketing baseada no Twitter e boca-a-boca digital, Jin e Phua (2014) concluíram 

que os consumidores expostos a tweets positivos por celebridades com um grande 

número de seguidores mostraram um envolvimento significativamente maior com 

produtos sugeridos pela celebridade e maior intenção de compra do que os expostos 

a pessoas com poucos seguidores, o que reforça a eficiência da celebridade 

endossadora, apresentada por McCracken (2012).  
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Como apresentado anteriormente, no processo de transferência de significado 

proposto por McCracken (1986), o movimento dos significados do mundo 

culturalmente constituído para os bens de consumo ocorre através da publicidade e 

da moda, e a transferência dos significados dos bens de consumo para o consumidor 

individual é realizada por meio dos esforços do próprio consumidor. Na proposta de 

seu modelo atualizado de transferência de significado, McCracken (2012) descreve 

que o endosso pelas celebridades contribui em três estágios. Os significados que 

começam nos papéis das celebridades passam a residir nas próprias celebridades, e 

num segundo momento, o significado é transferido quando a celebridade faz um 

anúncio com o produto. Desse modo, alguns significados da celebridade passam a 

ser também significados do produto. No estágio final, esses significados se movem do 

produto para o consumidor, como mostrado na Figura 5 (McCRACKEN, 2012). 

 
Figura 5 – O movimento dos significados e o processo de endosso 

Fonte: McCracken (2012) 
 

Segundo McCracken (2012), para construírem aspectos do self e do mundo, os 

consumidores retiram as propriedades simbólicas dos bens de consumo para suas 

vidas. E as celebridades fazem no estágio 1 esse processo de transferência de 

significado que os consumidores tentam fazer no estágio 3. Desse modo, o 

consumidor reverencia as celebridades pois já fizeram o que ele quer fazer e porque 

são elas que disponibilizam alguns significados para consumo, transformando os 

significados culturais em formas viáveis. As celebridades são vistas como criadoras 

de personalidades claras, coerentes e poderosas, "superconsumidoras” que os 

consumidores buscam. 

É interessante ressaltar também que houve um colapso de instituições como 

família e igreja, que historicamente forneciam significado e definição de self para os 

indivíduos, e que o individualismo e alienação deram maior liberdade para definições 

de gênero, personalidade e estilo de vida. Essa liberdade para escolher tornou-se uma 
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obrigação de decidir, deixando os consumidores ávidos dos significados simbólicos 

das celebridades, que são os personagens centrais do processo de transferência de 

significado. Percebe-se então que o mundo das celebridades é uma potente fonte de 

significado cultural que está à disposição do sistema de marketing e do consumidor 

individual (McCRACKEN, 2012). 

Além dos significados culturais transmitidos, deve-se considerar que a posse de 

bens de consumo contribui para a formação das identidades dos indivíduos e servem 

como extensão do indivíduo, e as principais categorias do self estendido são o próprio 

corpo, processos internos, ideias, experiências e as pessoas, lugares e coisas a que 

cada um se sente apegado de alguma forma (BELK, 1988, 1990). 

Segundo Belk (1988), as posses que compõem o self estendido servem como 

sinais para os outros criarem uma impressão sobre cada um, como marcadores para 

os indivíduos, e também para criar uma memória coletiva. Duas décadas após 

apresentar o conceito de self estendido, Belk (2013) analisou o mundo digital e sugeriu 

cinco mudanças que impactam o self e a natureza das posses. Inicialmente, no mundo 

analisado por Belk (1988) não existiam sites, jogos online, e-mails, smartphones e 

MP3 players como existem hoje.  

As cinco principais atualizações sugeridas por Belk (2013) na formulação do self 

estendido foram a desmaterialização, a repersonificação, o compartilhamento, a co-

construção do self e a memória distribuída, como apresentado no resumo do Quadro 

2. 
Quadro 2 – Resumo das modificações digitais do self estendido 

 
Fonte: Belk (2013) 
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Para Belk (2013, p. 478), "as coisas estão desaparecendo bem diante dos 

nossos olhos". No mundo atual, as informações, fotos, vídeos, músicas e dados em 

geral são invisíveis e imateriais até que alguém as procure. Considerando o exemplo 

do autor referente ao tema do presente estudo, uma coleção de músicas, que antes 

era organizada em pilhas de CDs e DVDs, fica armazenada em algum servidor digital, 

de modo que não se sabe exatamente onde está. E percebem-se mudanças nesse 

comportamento, pois o que antes era uma ação mais pessoal e privada de aquisição 

de música, na era digital vem se transformando em uma prática em grupo, com as 

pessoas publicando suas playlists e se identificando com grupos através de 

preferências musicais, e o autor levanta a questão se seria possível se conectar a 

posses imateriais. 

O autor sugere quatro funções que o consumo de bens virtuais pode preencher: 

o estímulo do desejo do consumidor para outros bens; atualização de sonhos 

possíveis de status e riqueza; a atualização de fantasias impossíveis; e a possibilidade 

de facilitar a experimentação de ser algo que não é (BELK, 2013). 

Em contrapartida, percebe-se que há uma incerteza sobre o controle e 

propriedade de bens digitais como e-mails, fotos, músicas, vídeos e e-books, levando 

muitos indivíduos a fazerem cópias "físicas” desses arquivos (SIDDIQUI; TURLEY, 

2006). Além disso, ficamos mais apegados ao conteúdo digital, e proprietários de 

músicas digitais, por exemplo, são bastante relutantes em deletar os arquivos, mesmo 

que não escutem mais essas músicas específicas (ODOM; ZIMMERMAN; FORLIZZI, 

2011). 

Na internet, os indivíduos perdem seus constrangimentos em relação aos corpos 

físicos e posses materiais. Belk (2013) sugere que a discriminação de gêneros, raças, 

classes e qualquer tipo de deficiência física acabará, e com o tempo, haverá uma era 

digital de total igualdade. Isso é plausível pois, na internet, ninguém sabe quem você 

é e é possível criar um avatar com uma repersonificação do indivíduo, dando outro 

nome e aparência.  

Há uma abundância de informações, entretenimento, músicas, filmes e imagens 

na internet, e em grande parte, com acesso gratuito e possibilidade de download e 

compartilhamento com outros indivíduos. O mundo digital favorece o aumento de 

informações compartilhadas de forma mais ampla através das redes sociais. Essas 

redes mudaram o comportamento dos indivíduos no compartilhamento de informação, 

e se antes as informações e segredos eram mais privados, na era digital são 
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compartilhados com menor privacidade, levando os usuários a se sentirem 

vulneráveis e com necessidade de checar compulsivamente se houve alguma 

atualização em suas redes para encontrar algo interessante. Esse autor também 

sugere que no mundo digital, as pessoas ficam desinibidas e se expõem mais 

facilmente do que na era pré-digital, mas ao mesmo tempo, perde-se o controle de 

nossas informações e nada nos garante que o que postamos não será compartilhado 

por outros. O que antes era privado, agora é mais provável que seja público (BELK, 

2013). 

Essas redes sociais acabam gerando maior envolvimento digital das pessoas 

com seus comentários, interações, e-mails, mensagens e postagem de conteúdo 

audiovisual, de forma que os indivíduos se conectam com os outros, e esse 

engajamento ajuda a coconstruir e reafirmar os sentidos das postagens e comentários 

feitos. A afirmação do self é, muitas vezes, uma afirmação do self agregado composto 

por amigos e companheiros. Há uma criação online de um self agregado 

compartilhado, proveniente de um entendimento do que é um filme ruim, uma roupa 

bonita ou um gosto em comum de música (BELK, 2013). 

Para Belk (2013), no mundo digital há diversos equipamentos e maneiras de 

arquivar nossas memórias, permitindo acesso a uma coleção maior de arquivos e 

sinais individuais. E com a abundância de informações, muito conteúdo é deixado para 

trás, criando um imenso vazio de arquivos. Para evitar essa perda de conteúdo 

relevante, redes como o Facebook desenvolveram ferramentas e algoritmos que 

facilitam a criação de uma narrativa linear de postagens, contando de alguma forma 

uma história e não simplesmente disponibilizando conteúdo de forma aleatória. 

De maneira geral, Belk (2013) sugere que a definição de self se estende aos 

avatars criados no mundo digital, e que as apresentações de selves são mais públicas 

e compartilhadas amplamente, criando pistas e sinais para nossa memória; como há 

capacidade digital quase ilimitada de armazenamento, faz-se uma triagem para criar 

uma narrativa de self coerente diante de situações que encontramos. Para o autor, 

existem diversas novas posses e tecnologias com as quais criamos nosso self 

estendido, e elas funcionam diferentemente de como funcionavam na era pré-digital, 

pois permitem conhecer novas pessoas, interagir e até criar um self agregado, de 

modo que cria-se um senso de pertencer a algo maior do que o indivíduo isolado.   
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2.3 O CONSUMO DE MÚSICA 

Segundo Evangelista (2013), o consumo musical passou por uma nova 

revolução no começo do século XXI com o avanço de tecnologias, processamento, 

armazenamento e transmissão de informações para o usuário comum, que, juntando 

suas habilidades aos softwares existentes, ganhou controle não só em relação ao 

consumo, mas também nas etapas de produção e distribuição de conteúdo musical. 

Aguiar e Martens (2016) afirmam que o avanço das tecnologias digitais 

possibilitou uma redução considerável no custo de copiar e disseminar informações, 

e, no caso da indústria da música, essa redução de custo beneficiou significativamente 

o consumidor, que agora tem acesso a uma variedade maior de músicas a um preço 

mínimo.  

Além disso, com o surgimento das novas técnicas de reprodução, as músicas 

deixaram de ser algo efêmero de duração imediata e passaram a ser duráveis, de 

modo que, ao adquirir uma música em CDs, DVDs ou arquivos digitais, o consumidor 

não precisa adquiri-la novamente (PODDAR, 2006). 

Segundo Happonen (2016), a música está inserida nas vidas dos indivíduos com 

uma psicologia complexa e de multicamadas. Em sua pesquisa, a autora finlandesa 

fez perguntas a partir de várias perspectivas para obter um resultado coeso sobre o 

consumo de música. A primeira parte tratou da psicologia do consumo da música para 

entender por que os indivíduos escutam música e que tipo de papel a música tem em 

suas vidas. No segundo momento, estudou o lado prático do consumo, buscando 

entender onde e como os entrevistados consomem suas músicas. Na terceira parte, 

essa autora pesquisou os aspectos financeiros do consumo, buscando entender 

quanto de dinheiro é gasto em música e como os indivíduos veem o valor comercial 

da música.  Os três aspectos interligados dão uma visão geral do consumo de música, 

concluindo qual seria o valor percebido das músicas para os consumidores. 

Em relação à psicologia do consumo de música, Happonen (2016) concluiu que 

a maior motivação para ouvir música é a possibilidade de melhorar seu humor e se 

sentir melhor. Os adolescentes pesquisados apreciam a música principalmente por 

seu valor psicológico e de entretenimento. Para a autora, as gerações mais jovens 

não dão muito valor comercial para as músicas, e consideram a música como um 

produto comercial se torna para eles um pensamento antiquado. Desse modo, 

percebe-se que a indústria está tendo dificuldades em convencer os consumidores do 

valor da música digital e, com isso, mesmo a música sendo consumida com mais 
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facilidade e em maior quantidade, menos indivíduos estão dispostos a pagar para 

esse consumo, principalmente pela ampla disponibilidade de alternativas gratuitas de 

acesso, sejam elas legais, como YouTube e versões gratuitas de serviços de 

streaming, sejam opções ilegais de compartilhamento de arquivos. 

É interessante ressaltar que, mesmo com a pesquisa sendo realizada de forma 

anônima, os entrevistados falavam de alternativas gratuitas para ouvir música na 

internet, mas poucos usaram termos como "download ilegal". Conclui-se que pode 

haver uma percepção de que o consumo ilegal de música não é algo para se 

vangloriar, não sendo aceito publicamente, mas, ao mesmo tempo, todos admitem 

que é algo comum e não admitem que estão fazendo errado (HAPPONEN, 2016).  

Sobre o consumo ilegal de música, Aguiar e Martens (2016) sugerem que os 

fatores mais relevantes que influenciam a pirataria são a renda, diferenças culturais, 

comportamento passado ou de hábitos, e a legislação do país. Os consumidores de 

música consideram o consumo de música de forma não licenciada como substituto da 

compra de CDs, mas, segundo os autores, muito do que é ouvido de forma ilegal não 

seria consumido se não houvesse a pirataria. Belleflamme e Peitz (2014) sugerem 

que o compartilhamento de música pode inclusive fazer com que os consumidores 

conheçam músicas e álbuns específicos, ajudando-os a decidir o que comprar. 

Para Happonen (2016), a raiz do problema pelo qual a indústria da música passa 

hoje é que o mercado tem dificuldade em convencer os indivíduos sobre o valor do 

consumo digital de música de forma legal, e com isso, a receita proveniente desse 

consumo não está cobrindo a queda na venda física de CDs e DVDs. A autora 

concorda que nunca se consumiu tanta música como atualmente e que as músicas 

estão disponíveis com facilidade, mas é pela variedade de meios para ouvir música 

de forma gratuita na internet, desde download ilegal até sites como YouTube e 

plataformas de streaming, que os consumidores estão menos dispostos a pagar para 

ouvir música.  

A autora conclui que para as novas gerações que cresceram no mundo digital 

não faz sentido pagar por algo que está disponível para consumo gratuitamente, e que 

para os jovens, fazer download de músicas já disponibilizadas ilegalmente na internet 

não é uma infração da lei, se não forem eles próprios que estiverem disponibilizando 

as músicas de forma ilegal (HAPPONEN, 2016). 

Aguiar (2017) afirma que é crucial entender o impacto do streaming na música, 

compreendendo as diferenças dos serviços oferecidos na indústria da música.  
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Dividem-se em duas vertentes os estudos sobre o consumo de música: os 

modelos de consumo musical hedônico e os modelos de consumo musical utilitário. 

Enquanto os modelos hedônicos contemplam basicamente os atributos intrínsecos à 

composição musical, os modelos de consumo musical utilitários consideram as 

características extrínsecas à música, como influências sociais, atributos do canal de 

comercialização e até traços psicológicos do consumidor e interações sociais durante 

o consumo (EVANGELISTA, 2013). 

Para Lacher e Mizerski (1994), o consumo musical tem componentes emocionais 

fortes, e as músicas são adquiridas pela experiência que conseguem proporcionar. 

Segundo esses autores, a intenção de compra de uma música é influenciada pela 

necessidade de re-experimentação, de modo que quanto maior essa necessidade, 

maior o desejo de controle temporal do consumidor, que deseja ter controle dos 

momentos que quer ouvir a música.   

Ouellet (2007) desenvolveu um modelo que contemplou não só as respostas dos 

consumidores em relação à música, mas também em relação ao artista/intérprete da 

obra. O autor afirma que as influências relativas a uma música específica determinam 

essa necessidade de re-experimentá-la, influenciando o indivíduo na intenção de 

adquiri-la. Todavia, as respostas relacionadas a essa música específica não impactam 

na decisão da maneira de consumi-la, de forma legal ou ilegal. A música em si é o 

fator determinante para que o indivíduo decida se irá adquiri-la, mas em relação à 

decisão de aquisição o artista é mais fundamental para determinar de que maneira a 

música será consumida (OUELLET, 2007). 

Com relação aos modelos de consumo musical utilitários, antes mesmo da 

popularização das plataformas de streaming, Rochelandet e Le Guel (2005) 

descreviam que os consumidores definem suas preferências para consumir música 

principalmente pelos custos de transação e grau de substituição.  

Ainda nos modelos utilitários, Sinha e Mandel (2008) afirmam que a tendência 

de consumir por meio da pirataria digital depende de três fatores: incentivos positivos 

(como funcionalidades do canal de comercialização), incentivos negativos (risco da 

pirataria) e características pessoais (ética, por exemplo). Tentando explicar a pirataria 

digital, os autores sugeriram cinco construtos relevantes para explicar esse consumo 

ilegal, e verificaram que quatro desses construtos ("risco percebido", "preocupações 

éticas", "funcionalidades do canal de comercialização" e "possibilidade do consumo 

em público") influenciam de maneira negativa a pirataria, de modo que quanto mais 
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intenso o construto, menos pirataria associada. Entretanto, o construto “nível de 

estimulação ótimo do usuário" apresentou relação positiva à pirataria, relacionando o 

desejo de novidade e variedade ao consumo ilegal de música. 

Em pesquisa com estudantes universitários do Rio de Janeiro, Evangelista 

(2013) concluiu que a disposição de um indivíduo a pagar por uma música aumenta 

quando o canal de aquisição oferece funcionalidades positivas de performance e ou 

de conveniência, e a performance tem maior influência do que a conveniência no 

aumento da disposição a pagar por música. 

Sinha e Mandel (2008) sugerem que os canais de aquisição de música têm 10 

funcionalidades que influenciam o comportamento de aquisição de música digital: 

catálogo abrangente; possibilidade de escutar a música antes de fazer download; fácil 

navegação; sistema de recomendações de músicas; listas prontas de músicas; tempo 

de download rápido; conteúdo exclusivo e versões raras; qualidade; shows 

transmitidos ao vivo; e opções adicionais de formato de download.  

Deve-se considerar que o consumo de música online é bem diferente do 

consumo offline. No mundo online, as plataformas de streaming possuem ferramentas 

de pesquisa e diversos algoritmos que personalizam os destaques e sugestões para 

os usuários, o que potencialmente reduz a concentração de poucos produtos na lista 

dos mais ouvidos (FLEDER; HOSANAGAR, 2009). 

Aguiar e Waldfogel (2015) sugerem que compreender se o streaming estimula 

ou desloca as vendas de música é essencial para o entendimento de seu impacto no 

no faturamento da indústria da música. Segundo os autores, muitos indivíduos do 

mercado argumentam que o streaming tem como função a promoção da música, como 

fazem as rádios tradicionais. Assim sendo, essa estimulação da demanda causaria 

impacto positivo na receita com venda de música. Por outro lado, outros acreditam 

que o streaming funciona apenas como substituto dos downloads permanentes de 

música digital. Entretanto, mesmo que as plataformas de streaming desloquem as 

vendas de música, isso não diminui necessariamente o faturamento total da indústria, 

pois depende se o faturamento gerado pelo streaming é alto o suficiente para 

compensar ou superar essa redução no faturamento referente aos downloads 

(AGUIAR; WALDFOGEL, 2015).  

Em survey realizado com uma amostra de 2.000 indivíduos franceses, Nguyen, 

Dejean e Moreau (2014) concluíram que o consumo de música por streaming não tem 

efeito negativo na venda física, mas teria efeito positivo no mercado de shows de 
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artistas nacionais e internacionais. Para esses autores, o streaming é um meio online 

de promover música, como a TV e o rádio, reforçando a indústria muito mais do que 

a prejudicando, podendo ser o “elo perdido” entre a indústria da música e a revolução 

digital. 

Corroborando esse pensamento, Aguiar e Martens (2016) concluíram, em 

estudo com 16.500 consumidores europeus de música com intuito de analisar como 

o consumo de música de forma legal via streaming afeta o comportamento ao 

consumir música digital, que não há evidência de deslocamento das vendas digitais 

por esses consumidores. Na verdade, esses autores evidenciaram uma 

heterogeneidade nos efeitos, sugerindo que há uma elasticidade maior com os 

consumidores que possuem grande interesse em música, pois eles consideram o 

consumo de música por streaming um complemento para as compras online de 

música, muitas vezes usando as plataformas gratuitas de streaming como canais para 

descobrir novos produtos.   

Por outro lado, Hiller (2015), aproveitando a retirada do conteúdo da Warner 

Music do YouTube no período de janeiro a outubro de 2009, estudou o comportamento 

do consumidor em relação a esses álbuns, e encontrou um deslocamento significativo 

de consumo nos 50 álbuns mais vendidos, visto que no período em que esse conteúdo 

não estava disponível no YouTube, os álbuns venderam mais cópias. Entretanto, não 

foi evidenciado um deslocamento de vendas nos álbuns menos vendidos, o que pode 

ter ocorrido pois com a remoção dos álbuns da plataforma, a gravadora deve ter 

investido mais no marketing dos álbuns mais populares (HILLER, 2015). 

Em estudo mais recente, Aguiar (2017) concluiu que enquanto os players para 

consumo online de música que oferecem mobilidade total no consumo diminuem os 

incentivos para os indivíduos consumirem música ilegalmente, os players que 

restringem a mobilidade podem afetar as vendas de música e a pirataria. Esse autor 

ressalta que os resultados de sua pesquisa não devem ser extrapolados para serviços 

de streaming que ofereçam funcionalidades alternativas, pois serviços de streaming 

com assinatura premium (que oferecem total acesso e mobilidade no consumo), por 

exemplo, não implicaram efeitos significativos nas vendas digitais ou pirataria. 
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2.4 GOSTO MUSICAL 

Buscando compreender quais são as variáveis que mais influenciam o gosto 

musical dos indivíduos, LeBlanc (1980) realizou estudo para desenvolver um modelo 

que apresentasse os fatores relevantes para os consumidores na aprovação e 

rejeição de uma música. 

Como visto na Figura 6, o modelo de LeBlanc (1980) é hierárquico, e a ordem 

dos níveis pode ser vista na margem esquerda. A base dessa hierarquia é o ponto de 

entrada das informações, que serão processadas pelo indivíduo até chegar a uma 

decisão. As setas indicam o fluxo das informações, que geralmente é para os níveis 

acima, mas também é possível que variáveis do mesmo nível interajam umas com as 

outras.  

 

 
Figura 6 – Modelo proposto de fontes de variação no gosto musical 

Fonte: LeBLANC (1980) 
 
 

No nível 8 do modelo proposto estão as variáveis que representam os inputs de 

estímulos, sendo as quatro primeiras basicamente referentes ao conteúdo musical. As 

propriedades físicas do estímulo estão relacionadas a características da música como 

a frequência, intensidade, duração e ondas sonoras (ou melodia, harmonia, timbre, 
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ritmo e forma). A complexidade do estímulo está baseada na ideia de que uma música 

mais complexa pode gerar frustração para alguns ouvintes, dependendo das 

preferências de cada indivíduo.  O significado referencial do estímulo se relaciona com 

significados não musicais associados àquela música. E a qualidade da performance 

é importante pois pode limitar ou incrementar a experiência do ouvinte (LeBLANC, 

1980).  

O autor sugere que a mídia tem função importante no desenvolvimento do gosto 

musical das pessoas por selecionar os estímulos musicais disponíveis e apresentá-

los num contexto cultural. Além disso, os pares (colegas), familiares e educadores ou 

autoridades também influenciam o gosto musical das pessoas. Há também um 

comportamento incidental que se refere a estímulos na memória de cada indivíduo 

(LeBLANC, 1980). 

LeBlanc (1980) sugere que nos níveis 7, 6 e 5 o processo é similar a um filtro 

atrás de um portão, de modo que o filtro é constante, mas o portão pode estar aberto 

ou fechado, dependendo do momento. As condições fisiológicas (nível 7) referem-se 

à capacidade do indivíduo para ouvir os sons, e está relacionada à atenção básica 

necessária (nível 6) para que todo o processo ocorra, assim como o estado afetivo do 

ouvinte (nível 5). 

A partir do nível 4, as informações passam a ser influenciadas pelas 

características pessoais do respondente (como sensibilidade auditiva, treino musical, 

personalidade, sexo, maturidade e memória), formatando o processamento dos 

inputs. LeBlanc (1980) sugere que após isso há um processamento do cérebro do 

respondente (nível 3), onde de fato começam as ações dos ouvintes. O nível 2 

representa um ponto de decisão, onde o respondente opta por fazer um julgamento 

ou procura por mais informações sobre os estímulos. Se optar por continuar 

explorando, provavelmente terá uma amostragem repetida e com maior atenção. Após 

ter informações suficientes para fazer seu julgamento, o ouvinte chegará ao nível 1, 

onde poderá rejeitar a música e encerrar o processo, ou aceitá-la e repetir os 

estímulos com atenção até ficar saciado (LeBLANC, 1980). 

Hargreaves e North (2011) propuseram um modelo semelhante, denominado 

modelo de feedback recíproco, no qual três principais fatores determinam as 

respostas musicais: a música, a situação da audição e o ouvinte. O tipo de resposta 

musical desencadeado é afetado pelas características da música, a situação social da 

experiência e o tipo de ouvinte (incluindo variáveis como sexo, idade, treino musical), 
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e os três fatores também são afetados uns pelos outros. Os autores sugerem que um 

jovem tem provavelmente uma resposta musical diferente quando ouve sua música 

preferida em uma situação com seus amigos, do que quando está com seus pais, por 

exemplo. 

Joseph (2000) sugere que as crianças já nascem com a capacidade de 

compreender a música, e desenvolvem consciência de sua cultura e músicas através 

de experiências cotidianas. À medida que o cérebro cresce e se desenvolve durante 

a primeira infância, até os 12 anos, sua estrutura é alterada por fatores ambientais, 

como experiências de aprendizagem e pela composição genética do cérebro da 

criança. 

No entanto, Dahl (2004) afirma que há diferenças individuais na maneira como 

os adolescentes respondem a recompensas e emoções, de modo que os indivíduos 

têm diferentes respostas neurais, o que pode levá-los a comportamentos de risco.  

Thomas (2016) concorda com essa afirmação e, corroborando os modelos de 

LeBlanc (1980) e Hargreaves e North (2011), sugere que esse comportamento dos 

adolescentes pode ajudar a explicar algumas das escolhas musicais que os jovens 

fazem, assim como as associações emocionais e sociais às músicas que são feitas 

durante esta fase da vida. Para essa autora, a adolescência é um momento em que 

um comportamento apaixonado pode ser canalizado em coisas como a música, onde 

as preferências podem se desenvolver e a paixão pela música pode se estender ao 

longo da vida. 

 

 

2.5 INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS 

Para Kaplan e Haenlein (2010, p. 61), as mídias sociais são “grupos de 

aplicativos na internet que estão baseados nos fundamentos ideológicos e 

tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelos 

usuários". 

Com o avanço da internet e a intensificação do uso das redes sociais, deve-se 

levar em consideração a quantidade e qualidade das informações assimiladas 

diariamente pelos indivíduos no cenário atual onde o consumo se tornou muito mais 

rápido e intenso. 

É importante estudar o comportamento dos consumidores nas redes sociais 

online. Segundo Karsaklian (2008), as comunidades virtuais podem ser vistas como 
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grupos de referência que se estendem como a união de pessoas que interagem e são 

referência para as escolhas dos participantes, influenciando no consumo em geral.  

Para Recuero (2009), as redes sociais podem ser divididas entre os atores e as 

conexões. Os atores são as pessoas envolvidas na rede, que acabam moldando as 

estruturas sociais, através da interação e laços sociais. Os atores não precisam ser 

necessariamente indivíduos separados, podendo ser representado por grupos 

formados por mais de uma pessoa, como blogs especializados. As conexões são 

constituídas de laços sociais formados através da interação social entre os atores e, 

no caso das redes sociais, permanecem constantes até que sejam alteradas. Com 

isso, essas interações não são limitadas pelo espaço e tempo, pois podem ficar 

publicadas por anos e qualquer pessoa poderia ver. 

McCracken (2011) sugere que as pessoas utilizam as redes sociais para 

construir redes e manter todos os amigos que já conheceram, criando “oportunidades 

na vida”. Essas redes influenciam o local em que a geração Y trabalha e com quem 

casam, oferecendo às pessoas a oportunidade de viver em um mundo classificado e 

filtrado.  

Essas redes sociais não se sustentam por conta própria. É necessário mantê-

las, alimentando-as com informações. Segundo McCracken (2011, p.180), “as redes 

possuem uma característica hidráulica. São um pouco como cogumelos. A menos que 

sejam alimentadas com conteúdo, secam e morrem”.  

Esse autor sugere que há uma hierarquia de conteúdo, onde a primeira camada 

representa os tweets, textos e atualizações que fazem com que as redes saibam o 

que estamos fazendo. Na segunda camada, divulga-se artigos, imagens, clipes, 

músicas, filmes e fotografias que encontramos, apresentando nossas opiniões e 

críticas sobre o conteúdo. Na terceira camada, mostra-se o que foi feito com posts em 

blogs, vídeos no YouTube, músicas nas plataformas, textos e fotografias. 

(McCRACKEN, 2011).  
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3 CAPÍTULO 3 – O MERCADO DA MÚSICA  
3.1 O MERCADO DA MÚSICA 

A IFPI divide seus relatórios de faturamento do mercado mundial da música em: 

1) Mercado físico – venda de CDs, DVDs e vinis, principalmente; 

2) Mercado digital – download de músicas e álbuns, e serviços de streaming; 

3) Execução pública – execução de obras musicais em locais de frequência 

coletiva, como pela transmissão, radiodifusão e exibição cinematográfica; 

4) Sonorização (ou sincronização) – uso de músicas em filmes, séries, 

publicidade e jogos. 

O mercado mundial da música sofreu grande queda desde 1999 com o 

surgimento de novos modelos de consumo e consequente queda de vendas de CDs 

e DVDs. Entretanto, segundo relatórios da IFPI, o faturamento total do mercado da 

música mundial cresceu frente ao ano anterior 3,2% em 2015, 5,9% em 2016 e 8,1% 

em 2017 (IFPI, 2016, 2017a, 2018).  

É importante ressaltar que o faturamento das vendas físicas de CDs e DVDs caiu 

3,9%, 7,6% e 5,4%, nos mesmos períodos, e que foi o faturamento do mercado digital 

que compensou essa queda, crescendo 10,2% em 2015, 17,7% em 2016 e 19,1% em 

2017. Em 2016, o mercado digital respondia por 50% do faturamento na indústria da 

música no ano. Vale ressaltar que desde o início do século XXI sofreu uma queda de 

cerca 40% no faturamento total, como se pode ver no Gráfico 1 (IFPI, 2016, 2017a, 

2018). 
 

 
Gráfico 1 – Faturamento do mercado mundial de música, em bilhões de dólares (1999-2017) 

Fonte: IFPI (2018) 
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Analisando o consumo de música por segmento, percebe-se que o faturamento 

do mercado físico mundial vêm declinando, e em 2017, correspondeu a apenas 30% 

do faturamento total do mercado da música. O mercado digital vem aumentando, e 

após em 2015 seu faturamento ter ultrapassado o faturamento do mercado físico, em 

2017 já representava 54% do faturamento total do mercado da música mundial.  

Esse crescimento está diretamente relacionado ao grande aumento do 

faturamento proveniente dos serviços de streaming, que cresceu 60,4% em 2016, 

representando 59% do faturamento do mercado digital, e em 2017 atingiu cerca de 

176 milhões de assinantes pagos2, correspondendo a 38,4% do faturamento total do 

mercado mundial (IFPI, 2016, 2017a, 2018).  

O mercado de execução pública também é relevante, e seu faturamento, em 

2017, representou 14% do mercado, com mais de US$ 2,4 milhões provenientes do 

uso das músicas em rádios e locais públicos. O mercado de sonorização cresceu 9,6% 

no mesmo ano e manteve seus 2% de participação no faturamento total, como pode 

ser visto no Gráfico 2 (IFPI, 2018). 
 

 
 

Gráfico 2 – Distribuição percentual de faturamento do mercado mundial de música por segmento 
(2017) 

Fonte: IFPI (2018) 
 

Esse crescimento do mercado digital deixa claro que a indústria da música está 

conseguindo se readaptar aproveitando as mudanças tecnológicas a seu favor. 

                                                
2 Estima-se que o número de usuários com contas pagas é ainda maior, visto que muitas contas 
possuem planos familiares (IFPI, 2017a). 
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Plácido Domingo, famoso tenor espanhol e chairman da IFPI, se mostrou otimista no 

relatório global da IFPI (2017a) afirmando que “estamos numa era emocionante na 

qual o streaming está possibilitando que a profundidade e riqueza de cada tipo de 

música esteja disponível para centenas de milhões de pessoas, com os artistas se 

conectando de forma mais direta e rápida com suas audiências". 

Para Frances Moore, CEO da IFPI (2017a), foram necessários anos de 

investimento e inovação para começar a recompensar essa indústria que teve que se 

adaptar para o mundo digital após mais de uma década de um declínio significante. A 

história da indústria da música passou por grandes transformações: do físico para o 

digital; de downloads para streaming; de posse para acesso. E mesmo que as vendas 

físicas de CDs e DVDs ainda sejam significativas em alguns países ou para alguns 

artistas, a chave para o crescimento desse mercado é o streaming, que cresce a cada 

ano, como se pode ver no Gráfico 3 e no Gráfico 4 (IFPI, 2017a).  

 
 

Gráfico 3 – Crescimento no faturamento mundial através de serviços de streaming (2012-2017) 
Fonte: IFPI (2017a); IFPI (2018) 

 

 
 

Gráfico 4 – Assinantes pagos em serviços de streaming no mundo (2012-2017) 
Fonte: IFPI (2017a); IFPI (2018) 
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É importante estudar o consumo de música via streaming pois essa inovação foi 

o principal modelo de disrupção do mercado na última década. Michael Nash, 

presidente executivo de estratégia digital da Universal Music Group, afirmou em 

entrevista para a IFPI (2016) que, com o movimento inicial para o mercado digital, os 

consumidores transferiram suas coleções físicas para o digital e adicionaram outras 

compras digitais, de modo que o conceito do produto da música permaneceu sem 

grandes mudanças, mas com a mudança do download para o streaming, os 

consumidores ganharam acesso a milhões de faixas, e com isso, muita coisa mudou 

nas estratégias de marketing para estabelecer artistas e conduzir tendências. 

Percebe-se que o consumo de música mudou de um modelo baseado em posse de 

catálogo para um modelo de acesso a uma quantidade quase ilimitada de músicas de 

forma imediata. 

Em 2017, pelo oitavo ano consecutivo, a América Latina foi a região com maior 

crescimento no mercado da música, aumentando seu faturamento total 17,7%, após 

ter crescido 12% no ano anterior. Mesmo com uma queda de 41,5% no faturamento 

do mercado físico, esse crescimento deve-se ao mercado de streaming, que 

aumentou seu faturamento em 48,9%. O Brasil recuperou a queda de 3,0% no 

faturamento total no mercado da música em 2016 e cresceu 17,9% em 2017. É 

interessante ressaltar que, no mesmo período, o Brasil foi o país da América Latina 

com maior faturamento no mercado de streaming (IFPI, 2016, 2017a, 2018).  Por isso, 

torna-se muito importante estudar o consumo de música nessa era digital para 

perceber o que o consumidor leva em consideração em suas escolhas e que 

estratégias devem ser tomadas pelas empresas da indústria da música, especialistas 

de marketing e artistas para que os indivíduos continuem consumindo música de 

forma legalmente remunerada. 

As novas tecnologias estão constantemente afetando as maneiras com que as 

músicas são reproduzidas, armazenadas e distribuídas globalmente. A distribuição 

digital de música é complexa devido a maleabilidade dos arquivos digitais, que podem 

ser retirados, transferidos e reutilizados sem controle em outros dispositivos. 

Considerando isso, a diferença entre os tipos de serviços que a indústria da música 

gostaria de oferecer e como de fato são utilizados é menos importante do que saber 

quando e como as novas tecnologias impactam o comportamento dos indivíduos ao 

consumirem música (KRASILOVSKY; SHEMEL, 2007).  
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Segundo relatório da IFPI (2017b), o uso de smartphones para consumo de 

música cresce significativamente, e em 2017, 84% dos jovens de 16 a 24 anos 

afirmaram que escutam música através do celular, como pode ser visto no Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5 – Percentual dos indivíduos por faixa etária que utiliza smartphones para consumir música 

no mundo3 (2016 e 2017) 
Fonte: IFPI (2017b) 

 

Além disso, 85% dos jovens de 13 a 15 anos do mundo escutam música por 

plataformas de streaming, e 79% desses ouvintes utilizam plataformas de vídeo para 

ouvir música. Da parcela que prefere plataformas de streaming de áudio, 62% utiliza 

plataformas gratuitas, e apenas 37% paga pelo consumo, considerando que 36% dos 

que pagam fazem parte de um plano familiar. Percebe-se então que, ao somar os 

jovens que de 13 a 15 anos que apenas 21% dos jovens de 13 a 15 anos pagam por 

serviços de streaming de áudio ou tem um plano familiar pago para consumir música 

(IFPI, 2017b). 

 

 

 
  
                                                
3 Considerando os indivíduos que utilizaram pelo menos uma vez nos seis meses que 
antecederam a pesquisa. A pesquisa foi feita em 13 países: México, Brasil, Itália, Espanha, 
Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, EUA, França, Suécia, Reino Unido, Austrália e Japão. 
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3.2 O CONSUMIDOR BRASILEIRO DE MÚSICA  

Segundo relatório da Pro-Música Brasil, anteriormente denominada como 

Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), após três anos de 

crescimento contínuo, o mercado brasileiro de música gravada voltou a sofrer uma 

redução em 2016. Essa queda de 2,8% deveu-se principalmente pela diminuição nas 

vendas físicas de CDs e DVDs que reduziu 43,2% em relação a 2015, e devido à crise 

econômica do Brasil (PRO-MÚSICA, 2017). 

Entretanto, em 2017, o faturamento da indústria da música no Brasil cresceu em 

17,9%, atingindo US$ 295,9 milhões no ano e a nona posição no ranking mundial, 

principalmente pelo aumento no faturamento em serviços de streaming. O mercado 

físico teve mais uma queda considerável, de 56% no ano, representando apenas 5,3% 

do faturamento total do mercado da música. O mercado de execução pública 

aumentou 10% de 2016 para 2017 e o mercado de sincronização, teve uma queda de 

26% em seu faturamento no ano (PRO-MÚSICA, 2018).  

O mercado digital que já havia crescido 23% no ano anterior, aumentou seu 

faturamento em 46% em 2017. Esse crescimento, assim como em diversos outros 

países, deveu-se ao streaming, que no Brasil cresceu 52,4% em 2016 e 64% em 2017, 

e representou 55,1% do faturamento do mercado da música em 2017, e fazendo com 

que, mesmo com a queda de 31% no faturamento através de downloads, o mercado 

digital brasileiro representasse 60,4% do mercado da música no país no mesmo ano, 

como pode ser visto no Gráfico 6 (PRO-MÚSICA, 2018). 
 

 
 

Gráfico 6 – Distribuição percentual de faturamento do mercado brasileiro de música por segmento 
(2017) 

Fonte: PRO-MÚSICA (2018) 
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Segundo relatório da IFPI (2017b), o Brasil é o segundo país que mais ouve 

música através de smartphones e o segundo país que mais utiliza o YouTube para 

consumo de música, como pode ser visto no Gráfico 7 e Gráfico 8.  

 

 
Gráfico 7 – Percentual referente a conteúdo musical na utilização do YouTube, por país em 2017 

Fonte: IPFI (2017b) 
 
 

 
 

Gráfico 8 – Percentual dos indivíduos que utiliza smartphones para consumir música no mundo,  
por país4  (2016 e 2017) 

Fonte: IPFI (2017b) 
 

Segundo pesquisa do IBOPE (2016) realizada com 2000 brasileiros, a 

plataforma digital mais usada no país para ouvir música é o Google Play Music, usada 

por 32% dos entrevistados, seguida pelo Spotify com 19%, iTunes com 15% e Deezer 

com 11%. A pesquisa mostra também que 24% dos internautas brasileiros não 

escutam música digital, sendo que 42% dessa parcela tem mais de 55 anos. 

                                                
4 Considerando os indivíduos que utilizaram pelo menos uma vez nos seis meses que 
antecederam a pesquisa. 
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As rádios ainda são relevantes para o consumo de música dos brasileiros. 

Segundo o IBOPE (2013) a partir de dados do Target Group Index, a audiência 

absoluta das rádios no Brasil cresceu 14% entre 2006 e 2013, mas com seu alcance 

mantendo-se estável. O consumo de rádio teve um aumento de 4% no tempo médio 

gasto por ouvinte, que em 2006 dispendia 254 minutos, e em 2013 passou para 264 

minutos por dia. Considerando apenas rádios AM, o tempo médio de audição 

aumentou 20%, de 202 minutos para 244 minutos, enquanto que na rádio FM cresceu 

de 234 para 253 minutos (aumento de 8%). Em relação ao alcance, a rádio FM se 

manteve estável entre 2006 e 2013, com 87,55% e 87,57% respectivamente (IBOPE, 

2013). 

Em pesquisa posterior do IBOPE (2017), foi divulgado que 52 milhões de 

pessoas escutam rádio nas principais regiões metropolitanas no Brasil, onde 87% da 

população nessas praças é ouvinte de rádio, escutando rádio, em média, por 280 

minutos por dia. Além disso, concluiu-se na mesma pesquisa que os jovens continuam 

ouvindo rádio, inclusive com alcance maior do que a média geral brasileira, de modo 

que 91% dos entrevistados de 15 a 19 anos e 90% dos indivíduos de 20 a 34 anos 

declararam ouvir rádio por ao menos um minuto nos últimos 30 dias. 
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4 CAPÍTULO 4 – MÉTODO 
4.1 ABORDAGEM 

Foi desenvolvida pesquisa com abordagem qualitativa, considerando as 

características dos objetivos apresentados anteriormente.  

Segundo Creswell (2010), por meio da pesquisa qualitativa é possível entender 

o significado que indivíduos ou grupos atribuem a uma questão, sendo a análise das 

evidências construída indutivamente a partir das particularidades para os temas 

gerais.  

A pesquisa qualitativa foi utilizada com o propósito de compreender o significado 

que as pessoas atribuem às suas experiências de vida (nesse caso, no consumo de 

música), investigando a realidade de um grupo, explorando as representações, estilos, 

práticas e valores que estão relacionados ao universo de consumo vivido pelo grupo 

(ROCHA; BARROS, 2006).    

Foi realizada pesquisa descritiva, com o objetivo principal de descrever as 

características da questão-problema apresentada. Entre as pesquisas descritivas, 

estão incluídas aquelas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de 

uma população (GIL, 2014). 

Quanto aos meios utilizados na pesquisa, por ser um tema de constante 

inovação e mudanças, foi feito levantamento bibliográfico, além de considerar também 

material disponibilizado na internet, com o propósito de, segundo Gil (2010), fornecer 

fundamentação teórica ao estudo e identificar o estágio atual do conhecimento do 

tema. 

Outra parte do estudo refere-se à pesquisa de campo, na qual foram realizadas 

entrevistas com jovens sobre os aspectos que são levados em consideração no 

consumo de música.  

Na adoção de pesquisa qualitativa com utilização de observação direta e de 

entrevistas em profundidade, as informações visuais são enriquecidas com um ponto 

de vista nativo sobre os valores e práticas observadas. Isto fornece, ao pesquisador, 

a oportunidade de olhar a realidade daquele grupo por intermédio das próprias 

categorias utilizadas, evitando um possível etnocentrismo (BARBOSA, 2003). 

Para McCracken (2011), com essa estratégia metodológica é provável obter 

mais informações, criando oportunidades para observar e desvendar detalhes 

reveladores sobre os indivíduos. 
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4.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Foram definidos, como sujeitos do estudo, 12 jovens de 18 a 24 anos com perfil 

etário compatível ao ensino superior, de ambos os sexos, estudantes matriculados na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), localizada na zona sul 

do município do Rio de Janeiro, selecionados pelo critério de acessibilidade, com o 

pesquisador selecionando os sujeitos a que tem acesso, atendendo aos requisitos 

definidos na pesquisa.  

Segundo estudo da BOX 1824 (2012), jovens nesta mesma faixa etária 

representam as novas linguagens e comportamentos, e influenciam diretamente os 

hábitos de consumo. Eles estão posicionados no topo da pirâmide de influência, e são 

aspiracionais para os mais novos e inspiracionais para os mais velhos.  

Dessa forma, a tipificação desses estudantes pode ser relacionada com um 

possível alto capital cultural, a partir do conceito apresentado por Bourdieu (2007). 

 

 

4.3 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Segundo Belk, Fischer e Kozinets (2012), a coleta de evidências em uma 

pesquisa qualitativa pode ser feita por meio de entrevistas, de fontes de arquivo, da 

etnografia, da netnografia, da observação online ou da observação feita 

pessoalmente.  

A principal técnica de coleta de evidências no presente estudo foi a realização 

de entrevistas semiestruturadas conduzidas individualmente com os 12 sujeitos 

selecionados que concordaram em participar da pesquisa. A eles foram apresentadas 

perguntas abertas, com o intuito de permitir que explicassem suas ideias.  

As entrevistas em profundidade buscam o entendimento do pesquisador para 

tópico sobre o qual os entrevistados estão aptos a falar, geralmente sendo formais e 

longas, com intuito de ir a fundo no assunto durante a conversa. Ao invés de 

apresentarem uma lista de perguntas, como numa survey, as entrevistas em 

profundidade seguem protocolo constituído por uma lista de tópicos; desse modo, o 

entrevistador memoriza o protocolo sem a necessidade de seguir uma pergunta 

predeterminada ou alguma ordem (BELK; FISCHER; KOZINETS, 2012).  

As entrevistas qualitativas suscitam concepções e opiniões dos participantes de 

forma mais abrangente e minuciosa, e a pesquisa mantém foco na aprendizagem do 
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significado que os participantes dão ao problema, e não ao que é trazido pelo 

pesquisador ou encontrado na literatura (CRESWELL, 2010). 

McCracken (2011) sugere que é possível reconstruir as perguntas durante a 

entrevista, exigindo paciência ao entrevistador. Os tópicos escolhidos para as 

entrevistas em profundidade do presente estudo buscavam entender principalmente 

quem era o entrevistado, a frequência de consumo de música, o processo de seleção 

musical, os meios de consumo de música utilizados, o impacto por lançamento de 

músicas, a relação com artistas e a impressão em relação a inovações tecnológicas 

no mercado da música.   

Também foram realizados registros pelo pesquisador durante a realização das 

entrevistas, caracterizados como observações qualitativas, que segundo Creswell 

(2010), são aquelas em que o pesquisador poderá fazer anotações sobre 

comportamento e atividades do entrevistado durante o procedimento. Durante as 

entrevistas, principalmente quando o pesquisador buscava evidências objetivas do 

modo como o entrevistado consumia música, essa observação foi estimulada 

apresentando-se perguntas para confirmar os procedimentos de busca e reprodução 

de música que o entrevistado efetivamente utilizava no momento da entrevista. 

O uso das observações remete a Belk, Fischer e Kozinets (2012), que sugerem 

que estas observações por si só raramente são suficientes. No entanto, são 

complementos úteis para as evidências das entrevistas, pois podem ajudar o 

pesquisador a concluir algo que não foi articulado pelos entrevistados. As 

observações são oferecidas apenas como sugestões, não como regras, sempre 

havendo possibilidades para inovação e criatividade nos métodos de pesquisa 

qualitativa. 

Completando a triangulação na obtenção de evidências primárias, o presente 

estudo analisou evidências de mercado e textos culturais. 

Para planejamento da organização da pesquisa de campo, inicialmente foi feito 

contato com professores de Administração da PUC-Rio, que colaboraram com a 

identificação de estudantes para participação no estudo a partir de conversa inicial em 

sala de aula, onde o pesquisador foi apresentado aos alunos. 

Com essa conversa inicial, foi possível ter acesso a telefone de contato de 

estudantes que demonstraram interesse em participar da pesquisa. Nem todas as 

pessoas que passaram contato na sala de aula tiveram disponibilidade de agenda 

para participar.  
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Os primeiros entrevistados ajudaram no procedimento “bola de neve”, 

indicando outros participantes com o mesmo perfil. Foi realizado pré-teste com um 

jovem na mesma faixa etária e perfil do estudo, conhecido do local de trabalho do 

pesquisador, e a partir disso, foram feitas algumas alterações no roteiro inicial das 

entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas em diferentes locais, escolhidos de acordo com 

a preferência do entrevistado, mas de modo que pudesse garantir conforto e 

condições para a realização da entrevista. A maior parte das entrevistas foi feita em 

salas de aula na PUC-Rio, duas foram realizadas em ambientes de cafeterias 

próximas às residências dos jovens, e duas foram feitas nas próprias residências, 

conforme indicação do participante. 

 

 
4.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS 

As entrevistas do presente estudo foram gravadas em áudio e vídeo, transcritas 

e observadas posteriormente para tratamento das evidências, visando análise de 

conteúdo das entrevistas.  

Bardin (2011, p.48) designa a análise de conteúdo como 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção dessas mensagens. 

 
Caregnato e Mutti (2006) sugerem que, na análise de conteúdo, o texto é um 

meio de expressão do sujeito, onde busca-se categorizar as palavras e frases que se 

repetem, apresentando-as em expressões  temáticas que as representem.  

Com o intuito de extrair significados das entrevistas, foram seguidos os primeiros 

passos sugeridos por Creswell (2010) para a análise de dados na pesquisa qualitativa: 

1. Organização e preparação dos dados para a análise, envolvendo a 

transcrição das entrevistas e digitação das anotações de campo para 

dispor os dados em diferentes tipos; 

2. Leitura de todos os dados das entrevistas para obter uma percepção 

geral das informações e refletir sobre seu significado global; 

3. Análise detalhada com um processo de codificação, organizando o 

material em blocos de texto antes de atribuir significados. 
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A organização da análise de conteúdo também pressupõe etapas de pré-

análise, exploração do material, e tratamento dos resultados com inferências e 

interpretações (BARDIN, 2011). 

No presente estudo, a fase de pré-análise pode ser considerada aquela que 

estabeleceu as categorias resumidas a seguir, expressas preliminarmente no roteiro 

de entrevista, como pode ser visto no Apêndice: 

• Tipo de consumidor; 

• Meios de consumo de música; 

• Lançamentos; 

• Relação com artista; 

• Inovações tecnológicas. 

Entretanto, a exploração do material feita após a transcrição completa das 

entrevistas, com leitura flutuante, permitiu a identificação de novas categorias de 

análise: 

• Tipo de consumidor de música; 

• Meios de consumo de música: 

o Consumo físico; 

o Plataformas utilizadas; 

o Assinatura e motivações pelo pagamento; 

o Funcionalidades e benefícios específicos percebidos; 

o Consumo de álbuns e playlists; 

o Relação com rádio; 

o Videoclipes; 

o Modo de busca e reprodução após solicitação; 

• Pirataria e consumo gratuito de música; 

• Influência: 

o Influência de amigos e familiares; 

o Compartilhamento; 

o Artistas e influenciadores; 

• Relação com artistas; 

• Descoberta de músicas novas; 

• Inovações tecnológicas: 

o Aplicativos; 
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o Algoritmos; 

o Funcionalidades potenciais ou desejadas. 

 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO E LIMITAÇÕES DO PESQUISADOR 

Segundo Gibbs (2007), a intenção da investigação na pesquisa qualitativa não é 

generalizar os resultados para os indivíduos e locais fora dos que estão sendo 

estudados. Esse tipo de pesquisa, segundo Greene e Caracelli (1997), prioriza mais 

a particularidade do que a generalização, de modo que o valor da pesquisa está na 

descrição específica de temas desenvolvidos no contexto, portanto devem ser 

considerados seus limites metodológicos e de inferências a partir de seus resultados.  

O presente estudo está circunscrito em jovens da zona sul do município do Rio 

de Janeiro com alta escolaridade e capital cultural presumivelmente alto, e não 

pretende fazer uma generalização para o consumo de todos os jovens brasileiros, 

considerando que, em outra população, o resultado poderia ser diferente. 

Em relação à realização das entrevistas propriamente ditas e eventuais 

limitações do pesquisador nesse tipo de abordagem, não foram observadas 

dificuldades maiores, considerando-se a inclusão do tema em sua atuação profissional 

e a facilidade de comunicação com os entrevistados, tendo em vista a proximidade de 

faixa etária e perfil cultural. 

 

  



 

 

60 

5 CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 
5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Com o objetivo de preservar o sigilo da identidade dos entrevistados, foi adotado 

o modelo de identificação por números. No Quadro 3, pode-se verificar de forma 

resumida o perfil de cada um dos 12 entrevistados da pesquisa.  

Quadro 3 – Perfil dos entrevistados: identificação, sexo, idade, período na faculdade, bairro de 
residência, principal plataforma de consumo de música, plano de assinatura e responsável 

pela assinatura 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.2 TIPO DE CONSUMIDOR DE MÚSICA 

De acordo com os relatos dos entrevistados, percebe-se que os jovens 

consomem música com bastante frequência. Dos 12 entrevistados, dez relataram que 

escutam música todos os dias e um relatou que ouve quase todo dia. Apenas o 

Entrevistado 12 sugeriu que escuta música de forma “mediana”, em menor frequência 

do que percebe no seu ciclo de amigos: 

 
Comparando com as pessoas que eu convivo, eu acho que não escuto 
tanta música quanto elas. [...] E aí eu nem sabia, eu sou péssima com 
essa coisa de tecnologia, e aí eu não sabia muito mexer (em 
aplicativos), [...] mas acho que depois que “bombou” o Spotify, eu 
acabei escutando, menos do que as pessoas com as quais eu convivo. 
Diria (que consumo) de uma forma mediana. (Entrevistado 12) 
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Entretanto, vale ressaltar que o consumo de música foi descrito principalmente 

como uma atividade secundária, complementando uma atividade de deslocamento, 

estudo ou atividade física. A música é usada como meio de distração, concentração e 

relaxamento, mas são raras as vezes que os jovens entrevistados param para ouvir 

música como atividade principal: 

 
No trabalho, indo pros lugares, né? Deslocando, eu escuto bastante. 
Ou então durante o trabalho, [...] em casa quando eu to fazendo 
alguma coisa que não tenho que prestar atenção, sei lá, tenho que 
arrumar a casa, o armário, tenho que tomar banho, lavar o cabelo, que 
demora mais, eu boto (música) sempre também. (Entrevistado 1) 
 
 
Mais quando eu to dirigindo, que aí eu boto no carro, e eu fico 
escutando, mas de resto assim, que não seja no carro, só em 
situações esporádicas que eu esteja, por exemplo, numa reunião de 
amigos, ou alguma coisa assim. (Entrevistado 2) 
 
 
É um secundário quase principal, porque, por exemplo, pra sair de 
casa, eu saio com um fone. [...] Então, nesse caminho de ida ao 
trabalho, eu vou escutando música, no trabalho, quando tá mais 
tranquilo, que eu sei que eu não vou ter que ficar atendendo telefone. 
Nesse deslocamento [...] casa-trabalho, trabalho-faculdade [...] eu to 
sempre com fone (de ouvido). [...] Agora, se eu quero acordar, também 
uso muito pra motivação, se eu quero acordar, boto algo mais agitado, 
que me motive um pouco mais. (Entrevistado 3) 

 
 

Todo dia, eu diria. Por mais que seja às vezes só 5 ou 10 minutos no 
dia, todo dia. (Entrevistado 4) 
 
 
Toda vez que eu vou para faculdade eu acabo ouvindo no rádio, e 
durante o dia, tipo qualquer hora eu boto uma música no celular com 
fone. [...] Eu estudo mais com música que eu acho que tenho mais 
facilidade. (Entrevistado 6) 
 
 
É mais pra passar o tempo assim. (Entrevistado 7) 
 
 
“Eu escuto música todos os dias. [...] Eu escuto música como atividade 
principal quando vou a shows, festas ou quando escuto antes de 
dormir. Mas escuto muito como secundária durante o trabalho ou 
quando boto música pra me arrumar pra alguma ocasião, esse tipo de 
coisa. (Entrevistado 8) 
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Então, mas eu escuto música todo dia (risos). Eu escuto música indo 
pro trabalho, voltando do trabalho, no trabalho. Eu realmente acho que 
é uma coisa que me ajuda me concentrar muito. Então sempre que eu 
to fazendo algum trabalho que é só comigo, eu to com fone no ouvido. 
(Entrevistado 11) 
 

 
 

Apesar dos entrevistados ouvirem música diariamente e em diversos 

momentos do dia, percebem-se diferenças no tipo de consumo, busca ativa por 

novidades no meio musical e intensidade de uso das plataformas.  

A partir da análise do perfil de consumo de música e de relatos dos 

entrevistados, foram estabelecidos dois grupos para facilitar a análise dos outros 

aspectos do estudo.  

 
Quadro 4 – Perfil dos entrevistados: aficionados x não exigentes - identificação, sexo, idade, 

bairro de residência, principal plataforma de consumo de música, plano de assinatura e 
responsável pela assinatura 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Verificou-se que há um grupo de consumidores não exigentes, que não tem o 

costume de buscar por músicas específicas, não necessariamente novas, e não se 

incomodam com as limitações das versões gratuitas das plataformas, e geralmente 

por isso, não estão dispostos a pagar por esses serviços: 
 

Eu, por exemplo, não entro no Spotify procurando um artista pra ver 
se ele lançou alguma coisa nova. (Entrevistado 2)  
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Os consumidores não exigentes seriam, então, os jovens que escutam música, 

mas sem investir tempo no consumo, e querem apenas se distrair.   

Considerou-se como aficionados, os consumidores que escutam música com 

muita frequência e que tem interesse ativo por descobrir músicas novas, investindo 

tempo e energia em busca de novidades e utilizando as plataformas de maneira mais 

intensa: 
 
Eu sempre vou caçando a playlist dos outros, ou quando é um artista 
que conheço que eu sei que lança música, eu já escuto sempre. [...] E 
sempre toda sexta-feira, eu dou uma olhada o que que tá lá. E os 
artistas que eu já gosto, eu acabo sempre escutando o que estão 
botando de novo. (Entrevistado 1) 

 
 
 Percebe-se que os aficionados são mais atentos e ativos na busca por  

novidades no mercado da música, não apenas aos lançamentos dos artistas que 

gostam mas também em atualizações e funcionalidades das plataformas. 

Os aficionados por música para terem acesso a todas funcionalidades das 

plataformas utilizam planos de assinatura pago. E quanto mais o jovem percebe a 

importância da música no seu dia-a-dia, mais está disposto a pagar pelo serviço, 

entendendo que está tendo acesso a um catálogo vasto de músicas com esse 

investimento. 

 

 
5.3 MEIOS DE CONSUMO DE MÚSICA 

5.3.1 Consumo físico 
Nenhum dos entrevistados relatou ter o costume de comprar CDs ou DVDs, 

mesmo que já tenham feito antes na infância. Esses relatos corroboram a queda no 

faturamento referente ao mercado físico brasileiro que em 2017 caiu 56%, 

representando apenas 5,3% do faturamento total no mercado da música no país 

(PRO-MÚSICA, 2018). Apenas o Entrevistado 10 relatou ter comprado vinis 

recentemente, mas somente como um item de colecionador: 

 
Eu e meu irmão, a gente começou a colecionando, a gente parou um 
pouco porque exige muita pesquisa, e aí a gente tinha que ver o que 
que a gente queria, o que a gente não queria, mas a gente tem um 
toca discos e, sei lá, alguns vinis. (Entrevistado 10) 

 



 

 

64 

 

Todos os entrevistados, tanto os aficionados quanto os não exigentes, relataram 

que o baixo interesse em comprar produtos físicos se dá principalmente pela 

disponibilidade dos aplicativos para ouvir música, e a possibilidade de ter acesso a 

esse conteúdo de forma prática e sem ocupar espaço físico, como pode ser observado 

nas falas transcritas a seguir: 

 
Eu acho inteligente não comprar (risos) [...] Porque é um desperdício 
de espaço. Porque já tem esses que já foram comprados, que não são 
jogados fora, mas não são escutados com frequência, e acaba 
realmente ocupando um espaço ali que eu acho desnecessário assim, 
uma perda de material. (Entrevistado 1) 
 
 
Acho que evoluiu... É um novo mercado que se abriu. A gente por mais 
que já existisse muita oportunidade de você baixar música, hoje em 
dia, o acesso é muito maior, né? Então, o Spotify facilitou muito o 
consumo de música, assim como outros aplicativos [...] mas que o 
acesso aumentou demais, e a praticidade, sabe, você não precisa da 
mídia, do pen drive, do CD, do DVD... até mesmo show, você tem no 
YouTube hoje em dia. Então acho que melhorou muito o acesso. 
(Entrevistado 2) 
 
 
Eu comprava CD e DVD quando eu era mais novo, há uns quinze anos 
atrás, porque na época realmente [...] Não tinha as plataformas ou 
então... por exemplo, o YouTube que era muito novo, era mal 
desenvolvido, aí eu acabava comprando os CDs mas eu não lembro 
[...] mas nos últimos seis anos eu não lembro de ter comprado mais 
nenhum CD. (Entrevistado 4) 
 
 
Não faz muito sentido você comprar CD que tem uma capacidade 
limitada de música se pode pegar seu celular, e em dois segundos 
você tá lá com uma música que tem no CD. Você pode baixar o CD lá 
na hora. (Entrevistado 5) 
 
 
Nem eu nem meus amigos compramos CD e DVD. Acho que nem 
meus familiares compram. (Entrevistado 8) 

 

Diferente do que foi concluído por Nguyen, Dejean e Moreau (2014), os relatos 

sugerem que o streaming tem efeito negativo no consumo dos jovens de produtos 

físicos (CDs e DVDs) por parte dos jovens. Os jovens entrevistados relacionaram 

diretamente a falta de motivação em comprar CDs com o acesso que os serviços de 

streaming oferecem. Deste modo, preferem pagar por um plano de assinatura do que 
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comprar CDs que ocupam espaço físico em suas casas e que não são práticos para 

ouvir. 

Entretanto, corrobora a sugestão de Morris e Powers (2015) de que o streaming 

é uma tecnologia de mídia e metáfora para acesso ilimitado ao conteúdo, fornecendo 

experiência musical de uma forma que os usuários aceitem as plataformas como 

canais práticos para o consumo da música com possibilidade de acesso diferenciado 

e variável.  

 

5.3.2 Plataformas utilizadas 
Durante as entrevistas apenas três plataformas foram citadas como as mais 

utilizadas pelos jovens entrevistados, sendo a principal o Spotify, seguido pelo Apple 

Music. Outros aplicativos como Deezer e Google Play não foram citados como 

principal meio para ouvir música.  

Esse resultado mostra-se discordante quando comparado à pesquisa do IBOPE 

(2016) que concluiu que a plataforma digital mais usada no país para ouvir música é 

o Google Play, usada por 32% dos entrevistados, seguida pelo Spotify com 19%, 

iTunes com 15% e Deezer com 11%.  

Vale ressaltar que no ano da referida pesquisa, a Apple ainda cobrava suas 

assinaturas e compras de música no Brasil em dólares, necessitando usar cartão de 

crédito internacional, o que limitava a possibilidade de acesso para o perfil de 

entrevistados. Outro ponto a se considerar é que a pesquisa do IBOPE (2016) não 

separou os entrevistados por faixas etárias, enquanto que a presente pesquisa 

considerou apenas jovens de 19 a 24 anos. Vale ressaltar que a pesquisa qualitativa 

pode indicar uma tendência, mas não é possível criar padrões representativos da 

população. 

O YouTube foi comentado principalmente como uma plataforma complementar 

no consumo de música, sendo usada para ver videoclipes ou nos casos em que o 

entrevistado não encontra o conteúdo que procura em sua plataforma principal, com 

exceção do Entrevistado 10, que não assina nenhum serviço de streaming e utiliza o 

YouTube como principal plataforma: 

 
E também quando não tem a música na minha plataforma, né, porque 
às vezes não tem e às vezes no YouTube tem. (Entrevistado 5) 
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Mas escuto no YouTube também, mas mais quando to em casa no 
computador, e quando de fato quero ver o vídeo junto do áudio, não 
só a música. (Entrevistado 8) 
 
 
Eu escutava muito do YouTube, porque aí quando eu procurava 
alguma música diferente, ou quando não tava no meu iTunes nas 
minhas músicas baixadas. (Entrevistado 12) 

 
 

No intuito de entender a transição de outros meios para o Spotify e Apple Music, 

os entrevistados foram instigados a comentar a respeito dos outros meios de consumo 

que já utilizaram no passado, e relataram sobre outros aplicativos de streaming 

(Deezer e SoundCloud), aplicativo que sintoniza rádios internacionais (TuneIn) e 

meios de fazer download ilegal do YouTube, convertendo o vídeo em áudio para 

adicionar na biblioteca do celular: 
 

 
Já até baixei outros aplicativos, mas, ainda assim, eu não me adaptei 
tão fácil quanto me adaptei ao Spotify. (Entrevistado 3) 
 
 
Porque eu, eu até gostava, mas [...] eu não me adaptei, na verdade. 
O Deezer, eu não me adaptei muito. E acho que foi comodismo e 
prática de uso. Eu já sabia usar o outro, aí eu baixei pra ver como é 
que era [...] E o SoundCloud também [...] eu parei de usar porque, na 
verdade, não chegavam tanto as músicas, não era tão abrangente. 
(Entrevistado 2) 
 
 
Aí esse Deezer eu tentei usar, mas foi uma coisa nova, e eu acabei 
não acostumando, mas nada que ele não tivesse que o Spotify tinha. 
Foi questão de preferência. (Entrevistado 6) 
 
 
Eu já tive o Spotify, mas aí como eu peguei o iPhone, já tinha o Apple 
Music, aí eu criei a conta e aí acho que vi, não sei se os valores são 
maiores, não sei como é que é… mas aí pela praticidade, eu já fui no 
Apple Music. (Entrevistado 7) 
 
 
Tirando o Deezer, que eu achei tão bom quanto o Spotify, e acabei 
usando o Spotify porque o Spotify tinha mais coisa na época que eu 
migrei. O uso em si é bem parecido. Eu gosto muito do Spotify. 
(Entrevistado 11) 
 
 



 

 

67 

Pode-se perceber que a troca de plataforma se dá principalmente pela 

praticidade e familiaridade com a plataforma ou quando um familiar incluía o 

entrevistado em um plano de assinatura que o permitia acesso.  

Também pode-se considerar que os jovens percebem um custo de mudança 

nessa possível troca de plataformas. Jones, Mothersbaugh e Beatty (2000) 

denominam essas barreiras de mudanças como qualquer fator que torne mais difícil 

ou mais caro para que um cliente mude de fornecedor. 

Klemperer (1987) sugere que mesmo que antes de uma compra os custos de 

mudança pareçam não existir, podem aparecer custos ocultos após a compra, e 

identifica três tipos de custo de mudança: de transação, de aprendizado e contratual: 

 
Eu não via tanto as playlists, não achava com facilidade as playlists do 
Apple Music e... músicas novas, eu também achava que demorava 
mais pra achar, agora eu acho muito mais rápido, eu acho que no 
Spotify é mais fácil achar música nova. (Entrevistado 1) 

 

Pelos relatos dos jovens entrevistados, percebe-se que o custo de aprendizado 

é muito levado em consideração na escolha das plataformas de streaming, pois se o 

indivíduo já está acostumado com o layout e processos de uma plataforma, tende a 

não se adaptar com facilidade a outra plataforma, e caso não tenha outra motivação, 

volta a usar o serviço que já estava acostumado. 

 

5.3.3 Assinatura e motivações pelo pagamento 
Como pôde ser observado anteriormente no Quadro 3, grande parte dos 

entrevistados possui plano familiar de assinatura, entretanto, apenas o Entrevistado 1 

é responsável pelo pagamento desse tipo de plano, e divide com amigos e não com 

familiares. 

As principais motivações percebidas para pagar por um serviço de assinatura 

foram a possibilidade de ouvir músicas sem anúncios, a possibilidade de baixar para 

ouvir offline e a possibilidade de organizar do seu jeito as músicas salvas nas 

plataformas: 

 
Ah, não quero ficar ouvindo propaganda, né? No meio lá da música 
e... além de propaganda, eu acho que, eu não sei se mudou isso 
agora, mas tinha limitação de quantas vezes você podia passar, isso 
me incomodava também. (Entrevistado 1) 
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Se eu tivesse que pagar, eu acho que não pagaria. [...] O que mais 
influencia no Spotify são os anúncios, então no premium, você não 
tem anúncio, e isso muda bastante, o fato de você poder ouvir offline, 
que pra mim é extremamente importante. (Entrevistado 2) 
 
 
É um aplicativo que acabou se tornando necessário, porque música 
no YouTube ou em qualquer outro lugar é muito difícil de você ficar 
colocando a ordem que você gosta, os artistas que você gosta, 
então… Eu acho que o Spotify conseguiu juntar isso tudo e facilitar. 
Até tem… quando você paga, você consegue escutar sem precisar de 
internet, e isso ajudou muito também. (Entrevistado 6) 
 
 
É mais prático você ter o aplicativo, porque esses aplicativos de 
pirataria acabam que travam ou então pulam muito, aí tem 
propaganda. (Entrevistado 7) 
 
 

Jovens aficionados por música se preocupam com a organização de suas 

bibliotecas musicais, e relataram que faz diferença quando a plataforma possibilita 

essa organização de forma personalizada e com todas as informações que acha 

essencial para seu consumo: 
 
Antes do Spotify se popularizar, eu baixava música. Baixava música e 
tinha um pouco de CD ainda, que eu jogava no iTunes, mas eu baixava 
muita coisa. E eu sempre fui meio metódico, então, quando eu baixava 
música, eu gostava de ter a foto, a capa do álbum, o nome do álbum, 
tudo, e dava um certo trabalho fazer isso. [...] Aí eu migrei pro Spotify 
principalmente pela facilidade de ter todas as músicas e de ter tudo 
que eu gostava, eu gostava do álbum, gostava da fotinho e o Spotify. 
(Entrevistado 11) 

 

Vale destacar que o valor de assinatura não foi considerado como um problema 

para nenhum entrevistado. Apenas o Entrevistado 7 comentou que acha caro, mas 

mesmo assim, considera válido pela praticidade, mesmo sendo considerado um 

consumidor não exigente: 

 
Eu acho que é alto, mas acho que é o preço. Acho que não é assim... 
é um custo supérfluo mas é uma coisa que pela praticidade e tal é uma 
coisa que me agrada. (Entrevistado 7) 

 

Os demais entrevistados consideram justos os preços cobrados, entretanto, 

percebe-se que os jovens estão dispostos a pagar valores diferentes de acordo com 

o tipo de consumidor de música.  
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 Percebeu-se que quando os jovens, principalmente os aficionados por música, 

racionalizam e pensam nos valores cobrados pelos serviços de streaming em 

contrapartida do acesso que lhe é oferecido, eles percebem que não é um valor alto, 

e que até pagariam mais para garantir o acesso ilimitado, diferente do consumo de 

CDs e/ou downloads de músicas únicas que eram oferecidos no mercado no passado: 

 
Acho barato. [...] Ainda mais, nessa discussão recente que a gente 
teve pra transformar numa conta em grupo, acho que era R$ 26,80 ou 
R$ 26,90, sei lá, do familiar… se for duas contas, R$ 13, mas acho 
que pode ser até cinco, fica… ridiculamente barato. Sei lá, 
comparando com o Netflix, que eu acho que é um serviço igual, 
parecido, acho que é bem mais barato. [...] O US$1 por música eu já 
achava caro. [...] Faz mais sentido pagar por um serviço do que ficar 
comprando música a música, ou álbum a álbum. Sei lá, hoje devo ter 
mil músicas, aí US$ 1.000 são US$ 1.000. [...] Como tem muitas 
atividades que eu não consigo imaginar sem música, acho que eu 
acabaria pagando um preço consideravelmente mais caro pra ter… 
até um preço, sei lá, até uns R$ 50, R$ 60. Já começaria a achar caro, 
mas ainda, pelo fato de ter algumas atividades que eu não consigo 
fazer sem música, eu pagaria. (Entrevistado 11) 

 

Interessante notar que em termos de preço de referência, o Entrevistado 11 foi 

buscar o Netflix para comparar com as plataformas de música. Os elementos 

utilizados mentalmente para determinar se a assinatura é considerada barata estão 

focados no valor percebido e nas bases usadas para comparação, e os jovens 

percebiam como barato por tudo que lhes era oferecido pelas plataformas. 

Foi percebido durante as entrevistas que o consumo de música, por ser 

geralmente uma atividade de lazer, tem esses outros serviços de entretenimento como 

possíveis substitutos: 
 
 
Às vezes, eu paro para ouvir música quando eu chego em casa. 
Assim, quando to de bobeira eu paro e escuto muito, mas é raro. 
Geralmente eu faço outra coisa, vou ver um Netflix ou alguma coisa 
do tipo. (Entrevistado 5) 
 
 
Quase todo dia (escuto música). Sei lá, talvez um fim de semana que 
eu fique vendo série, e aí eu acabo não escutando. (Entrevistado 1) 

  

Outra motivação percebida para o pagamento de assinaturas dos serviços de 

streaming foi a questão ética do pagamento dos direitos autorais: 
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E também tem a questão da autoria, que eles falam... Você tá 
contribuindo pra uma coisa que a pessoa fez, né? A questão do 
crédito. (Entrevistado 7) 
 
 
Justamente pra dar dinheiro pro artista, entendeu? Acho que... tudo 
bem que o YouTube remunera, mas como não é sempre que eu escuto 
pelo YouTube, acho melhor ter uma plataforma, meios legais... assim, 
o pai de uma amiga minha é músico, e eu adoro as músicas dele. Só 
que eu não acho justo eu baixar, porque eu conheço o cara, entendeu? 
(Entrevistado 10) 

 

Muitas vezes quando o consumo de música não tem tanta importância para o 

jovem, há desinteresse e desconhecimento das informações dos planos de 

assinatura. Vale destacar que dos entrevistados que não são responsáveis pelo 

pagamento da assinatura, apenas o Entrevistado 3 sabia o valor cobrado pelo serviço:  

 
Acho que é uns… é que vem no cartão da minha irmã. Acho que é uns 
14, talvez R$ 14, US$ 14, não sei realmente. (Entrevistado 5) 
 
 
Não faço ideia, mas acho que é R$ 15 por pessoa, alguma coisa 
assim. (Entrevistado 6) 
 
 
Eu divido o Spotify, aí às vezes a minha irmã tá escutando, e pra eu 
escutar, eu tenho que desligar a minha internet, porque senão, para a 
música dela, e a gente não consegue ouvir simultaneamente, aí eu 
desligo a internet, escuto as músicas que estão baixadas e ela escuta 
online. [...] Eu não sei, eu não tenho certeza. Acho que ela é individual. 
(Entrevistado 2) 

 

O Entrevistado 2, por exemplo, que disse não ter uma interação aprofundada 

com as plataformas, no início da conversa relatou que tinha um plano familiar com a 

irmã, mas ao falar das funcionalidades do aplicativo, percebeu que na verdade divide 

um plano individual, o que sugere que os consumidores não exigentes muitas vezes 

não tem tanto conhecimento sobre as plataformas. 

 

5.3.4 Funcionalidades e benefícios específicos percebidos 
Segundo Sinha e Mandel (2008), destacam-se dez funcionalidades dos canais 

de aquisição de música que interferem no consumo de música: catálogo abrangente; 

possibilidade de escutar a música antes de fazer download; fácil navegação; sistema 

de recomendações de músicas; listas prontas de músicas; tempo de download rápido; 
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conteúdo exclusivo e versões raras; qualidade; shows transmitidos ao vivo; e opções 

adicionais de formato de download. 

As características mais recorrentes nos relatos dos entrevistados foram: 

facilidade na busca e navegação; sistemas de recomendações de músicas baseados 

em algoritmos; facilidade em montar playlists; disponibilidade de catálogos 

abrangentes; notificações e consumo de internet.  

Portanto, pode-se considerar que esses seriam os critérios de avaliação mais 

relevantes na tomada de decisão dos jovens para o consumo de música nas 

plataformas.   

Além disso, foram citadas funcionalidades específicas como notificações de 

lançamentos/shows, rádios de artistas baseadas em algoritmos, curiosidades das 

músicas (presente no Spotify) e possibilidade de ver a letra da música enquanto ouve 

(presente no Deezer): 

 
O Spotify ganha na facilidade de achar música, muitas playlists. [...] O 
Apple Music [...] de eu não achar músicas tão novas com facilidade. 
[...] O YouTube, eu acho que é a questão de ser de graça, né? Quer 
dizer, de graça, tendo a internet ali, tá de graça. É, então... e tem como 
fazer playlist, mas acho que não é tão usual assim, as pessoas não 
fazem tanto, mas... e acho que a imagem atrai, então gosto de 
acompanhar vendo a imagem. (Entrevistado 1) 
 
 
O Spotify consome muito menos internet, se você tiver um plano de 
dados, então essa é uma diferença danada, porque o YouTube não é 
só música, tem a transmissão do vídeo, que puxa muita internet. 
(Entrevistado 2) 
 
 
A única coisa que eu achei de diferente que o Deezer me ofereceu foi 
o quesito letras. Mas pra mim, era tudo muito semelhante e não tinha 
por que trocar uma coisa que eu já tinha antes. (Entrevistado 3) 
 
 
Então, eu acho que o Apple Music, eu não sei se isso existe mesmo, 
mas eu sinto tem menos música disponível, mas não é uma coisa que 
me… sei lá, eu não me sinto prejudicada por causa disso. [...] Não vou 
deixar de pagar por causa disso. Não foi uma coisa que me incomodou 
a ponto disso. [...] Assim, é meio o que eu falei que é mais pela 
praticidade. Acho que até o Spotify por ser mais amplo em questão de 
música, é melhor. Mas além da praticidade de já vir no iPhone e não 
ter que baixar (o Apple Music), acho que pra mim é a mesma coisa. 
(Entrevistado 7) 
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Comparando o Spotify e YouTube, principalmente no celular... no 
YouTube você só pode ouvir música se ficar com o aplicativo aberto, 
e muitas vezes você não fica e acaba bloqueando o celular. Então o 
Spotify acaba sendo perfeito por isso... e também no YouTube [...] 
você não consegue montar playlists da forma que você quer, da forma 
que você quer, na ordem que você quer. Acaba que no Spotify você 
consegue fazer de uma forma mais personalizada. [...] Outra 
funcionalidade que eu gosto também é quando ele avisa, acho que 
mensalmente, os shows que vão acontecer, perto da localização que 
você tá, de acordo com os artistas que você mais escuta. (Entrevistado 
8) 
 
 
O Spotify tem aquelas rádios dos artistas. Eu escuto Rolling Stones, 
aí tem a rádio dos Rolling Stones, e lá eu acabo sempre, sempre 
pescando alguma coisa… mas, voltando [...] Eu acho a interface dele 
fácil. Eu acho que o fato dele poder baixar, ajuda muito. [...] Ele tem 
“música para concentrar”, essas coisas que eles às vezes criam. [...] 
E ele criou uma funcionalidade que tem em algumas músicas [...] que 
na capa, se arrastar para o lado, aparece um pouco da história da 
música, um pouco da letra, vai intercalando frases ao longo da música. 
(Entrevistado 11) 

 

Vale destacar que a qualidade do áudio das músicas praticamente não foi 

comentada durante as entrevistas como benefício de uma plataforma específica, 

apenas sendo comentada quando relatavam sobre sites para baixar música 

ilegalmente que já usaram no passado, e que a qualidade era pior. Além disso, o 

Entrevistado 4 afirmou que não percebe diferença mas que seus amigos comentam 

que a qualidade do áudio do Spotify é melhor do que no YouTube: 
 
Pra quem não é pago, o Spotify [...] tem isso que você tem que ouvir 
anúncio de um minuto, mas o YouTube tem menos anúncio e por conta 
disso pode ser melhor. [...] Eu não percebo tanto, mas o que a galera 
fala pra mim é que a qualidade do som do Spotify é melhor que a do 
YouTube. (Entrevistado 4) 

  

No Quadro 5 encontram-se, de forma resumida, as funcionalidades e benefícios 

específicos percebidos nas entrevistas, que tem como objetivo apresentar de forma 

mais objetiva os pontos positivos (setas para cima) e negativos (setas para baixo) 

apresentados pelos jovens de cada plataforma, buscando orientar as empresas que 

já existem e as que venham a surgir no mercado quais são as funcionalidades 

diferenciais consideradas pelos jovens de alto capital cultural. 
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Quadro 5 – Resumo das funcionalidades e benefícios específicos percebidos no Apple Music, 
Spotify e YouTube  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se considerar pelos relatos que, em termos qualitativos, os jovens têm a 

percepção do Spotify como a melhor plataforma pela praticidade na navegação, busca 

de músicas e sugestões dos algoritmos. Entretanto, somente uma survey, a ser feita, 

pode ter o intuito de comparar em maior profundidade as funcionalidades das 

plataformas, contribuindo para as estratégias de inovação das empresas do mercado. 

 

5.3.5 Consumo de álbuns e playlists 
Percebe-se que os jovens entrevistados não tem muito hábito de consumir 

álbuns completos. Percebe-se que o consumo de álbuns completos é pouco frequente 

no consumo dos jovens, aficionados ou não exigentes. O consumo de álbuns é feito 

por conta de um artista muito admirado ou geralmente por aficionados por música que, 

ao descobrirem um lançamento, correm atrás de outras músicas do artista:  

  
Então, eu consumo mais álbuns completos do que playlists. Na 
verdade, um pouco dos dois. Mas quando eu descubro uma música 
nova ou artista novo, eu gosto sempre de ter o álbum dessa pessoa 
pra poder descobrir mais músicas, entender mais o que o artista faz, 
o estilo dele, enfim. (Entrevistado 8) 
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É porque eu acho que quando você gosta de um artista, você acaba 
gostando não só de uma ou duas músicas. Você acaba gostando de 
várias músicas dele, então é mais fácil você baixar esse álbum do 
artista e ouvir todas as músicas dele. (Entrevistado 6) 
 

 

O consumo é em grande parte feito através de playlists, que podem ser feitas 

pelo próprio usuário pensando num clima específico, playlists prontas disponibilizadas 

pelas plataformas, ou simplesmente uma lista de todas as músicas salvas pelo 

usuário: 

 
Eu só monto a playlist que é de músicas salvas. Não monto uma 
playlists de mood, de festa. Eu só salvo as músicas e elas ficam salvas 
no meu perfil. (Entrevistado 8) 

 
O Spotify, ele tem as playlists, né? Que eu crio. Então, eu também 
posso criar as ordens mais fácil, então, às vezes, sei lá, eu vou tomar 
um banho de 20 minutos. Então eu sei que eu vou escutar mais ou 
menos umas dez músicas. Então, eu já boto a lista das dez músicas 
que eu quero escutar, às vezes. O YouTube [...] às vezes ele segue 
realmente a mesma sequência de sempre, então assim, às vezes eu 
quero que seja muito aleatório e não é, e às vezes eu quero que seja 
uma sequência e não segue, então eu coloco o YouTube quando eu 
to com preguiça de escolher, e aí eu boto lá. [...] Álbum eu só escuto 
quando é um artista que eu gosto muito, aí eu escuto o álbum inteiro. 
(Entrevistado 1) 
 
 
Não tenho o hábito de ouvir álbum completo. Eu acho que fico um 
pouco cansado. Então normalmente eu tenho… nem de fazer playlist, 
porque eu tenho preguiça de montar uma playlist. Normalmente, eu 
pego todas as músicas que eu tenho baixadas e boto no aleatório. 
(Entrevistado 11) 

 

 

Não foi percebida diferença significativa entre os aficionados por música e 

consumidores não exigentes no consumo de playlists. Pode-se inferir que o hábito 

reduzido de ouvir álbuns completos e aumento no consumo de playlists vem desde o 

surgimento do MP3, quando foi possível montar uma biblioteca ou lista de músicas 

com faixas de diversos CDs. Desde então, o consumidor busca ouvir música de forma 

mais personalizada, ouvindo suas músicas favoritas, e não necessariamente um 

álbum que só tem uma ou duas músicas que quer ouvir: 

 



 

 

75 

Eu uso muito o aplicativo, porque eu crio playlists, eu sigo artistas, eu 
sigo o que eles seguem também. Eu escuto essas novidades, eu adoro 
“novidades da semana”, até o “50 mais tocadas no Brasil”, o que tá 
acontecendo, que são playlists assim... as primeiras, as primeirinhas 
ali no que eu mais escuto. Só que eu também tenho mania, como eu 
falei, que eu faço tudo com música, de criar as minhas playlists então 
– playlist pra estudar, playlist pra viajar, playlist pra festas, pra cada 
um dos ritmos que eu escuto... eu tenho essa mania de usar modo 
intensivo o aplicativo (risos). (Entrevistado 3) 
 
 
Eu sempre fui muito de montar playlists, de montar essas coisas, não 
pegar pronto isso. (Entrevistado 6) 

 
O que eu lembro de ter mais ouvido perto de um álbum completo foi 
há alguns anos atrás, do Maroon 5. Era um álbum que tinha, sei lá, 
sete ou oito músicas boas, aí acho que eram doze ou treze no total. 
Foi o mais perto que eu cheguei, mas um álbum completo assim “ah, 
vou ouvir o álbum completo porque eu gosto do álbum inteiro”, nunca. 
[...] Eu sigo algumas playlists mas as playlists que eu mais ouço de 
verdade são as que eu monto, que têm as variedades que eu prefiro. 
(Entrevistado 4) 
 
 
Na maioria das vezes é em playlists. [...] Eu já pego pronta. Não monto 
não. (Entrevistado 7) 

 

 

O consumo de playlists é relacionado ao gosto pessoal e não está relacionado 

ao tipo de consumidor de música, de modo que alguns preferem criar suas próprias 

playlists para não correrem o risco de ouvir uma música que não conhecem ou não 

gostam, enquanto outros têm o hábito de ouvir listas já prontas pelas plataformas e 

curadores.  

Playlists disponibilizadas com os maiores sucessos ou novidades da semana 

possibilitam os jovens a conhecer músicas novas, mas as playlists mais ouvidas são 

as de climas e momentos, usadas para distração ou concentração, facilitando os 

jovens a ouvir músicas em segundo plano complementando atividades específicos de 

atividades físicas e estudos, por exemplo.  

Conforme sugerido por Happonen (2016), a maior motivação dos adolescentes 

finlandeses para ouvir música é a possibilidade de melhorar seu humor e se sentir 

melhor. Trazendo para o presente estudo, conclui-se que o consumo de playlists com 

climas e estilos musicais específicos também tem alto valor psicológico e de 

entretenimento, buscando experiências únicas em cada momento, acompanhado por 
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músicas que tenham sinergia com os sentimentos da atividade que o jovem estaria 

fazendo em primeiro plano. 

 

5.3.6 Relação com rádio  
Pelos relatos, pode-se perceber que os jovens ainda escutam muito rádio, mas 

poucas vezes há um desejo de ouvir rádio. Geralmente o jovem escuta rádio em 

momentos de locomoção, e principalmente quando estão no carro dos pais ou no taxi. 

O rádio foi descrito como um meio onde ainda se descobre músicas novas, e por 

isso tem importância no consumo de música, mas como destacado pelo Entrevistado 

4, as novidades estão cada vez mais chegando pela internet, e não pelo rádio:  

 
Antigamente sim, eu acabava descobrindo mais músicas novas pelo 
rádio, mas hoje em dia como na internet as coisas acabam vindo 
antes, é raro eu descobrir uma música nova pelo rádio. Eu acabo 
descobrindo pela internet e aí até no rádio eles falam “isso aqui é 
lançamento nosso”, e eu falo “eu ouvi isso aqui há três semanas atrás”, 
mas enfim. [...] Tem gente que realmente é contra essa questão de 
baixar música de graça, e o rádio tem esse direito, então você tá 
ouvindo rádio ali. [...] Eu acho que o rádio é muito importante porque 
ele é de alto alcance e baixo custo e qualquer um pode ter um rádio, 
independente de ser aquele de pilha, de carro ou de antena. Você 
consegue ter muito acesso a ele. (Entrevistado 4) 
 
 
Com certeza. Assim, eu uso rádio quando por algum motivo eu não 
posso usar o Spotify, falta de bateria, minha irmã tá usando, ou outras 
coisas... enfim, e aí acabo usando o rádio, e com certeza tem 
influência, com certeza. Eu conheço muita música pelo rádio. 
(Entrevistado 2) 
 
 
Acho que é (importante), porque eu descubro muita música pelo rádio. 
(Entrevistado 9) 
 
 
Acabo descobrindo também, mas o rádio eu acho que é muito 
repetitivo, mas eu descubro várias músicas novas por lá, que eles 
ficam repetindo as mesmas músicas sempre. (Entrevistado 6) 

 

Alguns entrevistados relataram que o rádio não tem importância para seu 

consumo de música. Entretanto, todos os entrevistados sugerem que ouvem rádio 

frequentemente e acabam descobrindo músicas novas quando estão em momentos 

de locomoção, com exceção do Entrevistado 11, que afirmou só escutar rádio para 

momentos relacionados a futebol: 
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Como música, não. Escuto rádio saindo Maracanã e do Engenhão só. 
Ah, é o único momento que eu dirijo sem ouvir música (risos). 
(Entrevistado 11) 
 
 
Acho que eu descubro músicas novas pelo rádio, mas acabo não 
consumindo elas depois. Eu não vou colocar no meu Spotify pra ouvir 
depois. Geralmente eu só identifico que é uma música que eu nunca 
escutei... mas realmente eu só escuto rádio quando estou no carro de 
outras pessoas. [...] Como eu falei, pra mim o rádio não é muito 
relevante pro meu consumo de música. (Entrevistado 8) 
 
 
Mas nunca é uma coisa assim “Ah, vou escutar rádio”. Às vezes é 
quando eu to com os meus pais no carro ou táxi. [...] Eu gosto bastante 
de rádio até. [...] É, assim, não é uma coisa que eu vou procurar, mas 
eu fico ligada assim, nas músicas, sabe, tem umas, eu não conheço 
muito as… eu sei de algumas específicas, mas às vezes tá rolando, e 
eu curto assim a música, mas… [...] é só realmente uma coisa que tá 
lá por acaso. [...] E eu acho que nem dentro do meu grupo social, acho 
que isso diminuiu bastante. (Entrevistado 12) 
 

 

Esses relatos corroboram o estudo do IBOPE (2017) que concluiu que 91% dos 

jovens de 15 a 19 anos e 90% dos indivíduos de 20 a 34 anos escutam rádio, estando 

presente na jornada diária de 15% dos brasileiros entrevistados.  

Entretanto, conclui-se que o rádio não tem tanta relevância para o consumo de 

música dos jovens, sendo usada quase como uma playlists para consumo em 

segundo plano, sem prestar atenção na música específica que está tocando.  

 

5.3.7 Videoclipes 
Pelos relatos dos entrevistados, pode-se inferir que os jovens estudados não 

consomem videoclipes de forma intensa, e que utilizam a plataforma de streaming de 

vídeo (YouTube) muito mais para consumo da música em questão do que da imagem.  

Os entrevistados sugerem que o videoclipe não é algo que influencia seu 

consumo de música, mas entendem a importância do lançamento de um videoclipe 

para divulgar o artista e passar uma mensagem com o vídeo, e muitas vezes são 

impactados por videoclipes específicos que os fazem acessar o YouTube para ter 

essa experiência visual:  
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A diferença é o YouTube e o Spotify, né? Que, o YouTube, eu boto 
quando eu quero às vezes olhar o clipe mesmo, e são várias vezes, 
às vezes eu já vi o clipe, eu quero ver de novo, e às vezes eu nem vejo 
o clipe inteiro, mas quero ver um pedaço lá, se eu gostei muito da parte 
visual, que é uma parte que eu gosto. (Entrevistado 1) 
 

 
Mas eu acho que as músicas, os artistas, cada vez mais as músicas 
tentam passar uma mensagem. Esses rappers americanos, por 
exemplo, eles sempre falam de questões sociais. [...] Enfim, acho que 
o clipe ilustra o que é a mensagem por trás da música. (Entrevistado 
9) 
 
 
Tudo bem que as pessoas às vezes escutam o YouTube e fazem outra 
coisa no computador, mas não é uma prática que eu tenho. [...] Eu não 
acompanho muito essa coisa de clipe. (Entrevistado 3) 
 
 
Cara, pra mim, honestamente não faz diferença não. Pra mim se for 
só lyric video ou então se for com imagem e vídeo. Mas eu entendo da 
importância que pode ter pras outras pessoas, que pode fazer muito 
efeito, mas em mim não muda muito. (Entrevistado 4) 
 
 
Porque eu acho que as pessoas não têm essa mesma visão minha de 
só música mas [...] a Anitta lançou aquele videoclipe lá e estourou, 
sabe? E videoclipe às vezes chama as pessoas para ouvir a música 
ainda mais... tipo, com a imagem lá no YouTube as pessoas às vezes 
clicam por causa da imagem e tá lá o videoclipe e a música tocando. 
(Entrevistado 5) 
 
 

Os jovens entrevistados relataram que consomem música no YouTube muitas 

vezes pela praticidade por terem sido impactados primeiro pelo clipe, muitas vezes 

por ter um fator visual como diferencial, mas também pois o YouTube aparece como 

primeiro resultado nos buscadores e facilita o compartilhamento desses links: 
 
Eu não entro no YouTube para isso. Eu entro, por exemplo... alguém 
no Facebook colocou um vídeo do YouTube sobre isso ou alguém no 
Instagram “linkou” o YouTube com uma postagem, aí eu acabo vendo. 
Mas não entro no YouTube em si. (Entrevistado 6) 
 
 
Se realmente tá todo mundo falando que é uma coisa de outro mundo, 
aí vou lá e vejo. (Entrevistado 7) 

 
 

Geralmente é pelo clipe porque eu acabo procurando no Google, e eu 
vejo que aparece o link do YouTube, do vídeo no YouTube. 
(Entrevistado 5) 
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Inclusive, o Entrevistado 10 que utiliza o YouTube como principal plataforma de 

consumo de música e o Entrevistado 12 que foi incluído num plano de assinatura 

familiar há pouco tempo, não utilizam essa plataforma de vídeo pensando no 

videoclipe, e sim no áudio da música: 

 
Mais pela música. Eu não gosto muito de videoclipe não. [...] Em 
relação ao clipe, eu não tenho muita paciência. Eu vejo um pouco ou 
só se o clipe for muito bom, me pegar mesmo, eu vejo até o final, 
mas… tipo assim, se todas as músicas fossem... não tivessem clipe 
nenhum não ia me afetar em nada. (Entrevistado 10) 
 
 
Não. Pra ouvir música mesmo, não é muito a coisa do clipe. [...] Já 
aconteceu, mas assim, não, é mais pela música. (Entrevistado 12) 

 

Percebe-se então que o videoclipe e o YouTube estão muito presentes no 

consumo diário dos jovens entrevistados, mas geralmente está ligado mais à 

praticidade no acesso do que na questão visual.  

Considerando que os jovens consomem em grande parte do tempo a música 

como atividade secundária, o YouTube é utilizado para o mercado da música, por esse 

público, mais pelo áudio do que pelo vídeo, pois seria necessário ter uma atenção 

visual, e pelos relatos, o consumo é feito como complemento a outras atividades que 

estariam tomando essa atenção. 

Na verdade, quando é lançado um videoclipe com uma mensagem interessante 

ou um diferencial artístico na imagem, os jovens consomem o videoclipe, mas é algo 

pontual. Isso não segue para um consumo de videoclipes em série. 

O Brasil é o segundo país que mais utiliza o YouTube para o consumo de música 

(IFPI, 2017b), mas é possível entender que esse consumo está relacionado ao fato 

que a plataforma possibilita o acesso gratuito às músicas, e permite que famílias de 

diferentes faixas salariais consumam música de forma legal. 

 

5.3.8 Modo de busca e reprodução após solicitação  
Durante a entrevista, foi solicitado que os jovens mostrassem uma música que 

haviam ouvido recentemente. A intenção era observar o consumo pontual de música 

e ver de que maneira fariam a busca e reprodução dessa música específica. 
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Como comentado anteriormente, essa observação foi estimulada também no 

intuito de confirmar os procedimentos de busca e reprodução de música que foi dito 

no momento da entrevista. 

Os dois entrevistados que não pagam para consumir música, não possuindo 

nenhum tipo de plano de assinatura de streaming (Entrevistado 4 e Entrevistado 10), 

após a solicitação, acessaram o YouTube e buscaram a música pelo nome, pois não 

tinham acesso à música de outra maneira: 

 
Eu não tenho ela pra tocar. Teria que botar no YouTube. (Entrevistado 
4) 

 

Mesmo relatando anteriormente que entra no YouTube mais pela música do 

que pelo clipe, o Entrevistado 12 ao ser solicitado a mostrar uma música que tinha 

ouvido recentemente, abriu o YouTube e mostrou uma música pelo videoclipe que 

havia conhecido recentemente, porque conheceu dessa forma, e que as imagens 

chamavam mais atenção quando viu pela primeira vez. Vale ressaltar, que o 

Entrevistado 12 fora incluído recentemente em um plano de assinatura de plataforma 

de streaming: 

 
Inclusive é da Beyoncé. [...] Uma nova dela que até o clipe chama mais 
atenção que a música em si. [...] Mas assim, é uma coisa meio rara. 
Mas nesse caso, foi. [...] Porque esse, aí eu vou no YouTube. 
(Entrevistado 12) 

 

Os demais entrevistados, que também possuíam algum plano de assinatura, 

para mostrar uma música ao pesquisador, geralmente acessando sua plataforma mais 

utilizada e reproduziram através de uma playlist das adicionadas ou tocadas 

recentemente ou de uma playlists própria que montou. 

 O Entrevistado 6, que relatou ouvir álbuns completos no seu dia-a-dia, não 

reproduziu através de uma playlists, e buscou do álbum do artista que havia baixado 

para ouvir offline quando quisesse.  

O Entrevistado 2 e o Entrevistado 11 também acreditam que no YouTube vão 

encontrar a música específica que querem ouvir, mas preferem procurar primeiro em 

plataformas de áudio: 
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Se eu não encontrar uma música no Spotify, eu procuro no YouTube. 
(Entrevistado 2) 
 
 
Ah, se quero escutar essa música agora, eu vou no Spotify. Sempre. 
Às vezes não tem, aí eu vou no YouTube. (Entrevistado 11) 

 
 

O Entrevistado 4, que não tem plano de assinatura, relatou que seu primeiro 

meio de busca é o YouTube pela praticidade de encontrar quase tudo nessa 

plataforma, sugerindo que essa plataforma tem um catálogo mais abrangente e maior 

facilidade na busca: 
 
Geralmente eu busco no YouTube primeiro, e aí se eu não encontro 
eu vou no Spotify. [...] Geralmente eu vou no YouTube primeiro por 
instinto, porque eu sempre lembro primeiro do YouTube pra vídeo e 
música, e se eu não encontrar lá, eu vou no Spotify. (Entrevistado 4) 

 
 
 Percebe-se que pela praticidade em encontrar o que procuram, quando querem 

escutar uma música que não sabem o nome ou não tem certeza se já está disponível 

na plataforma, os jovens não buscam primeiro nas plataformas de áudio (Spotify ou 

Apple Music). Essa praticidade na busca se dá, principalmente, pela possibilidade de 

buscarem por um trecho da letra da música ou por terem sucesso na busca mesmo 

escrevendo o nome do artista e/ou música incorretamente: 
 

É mais praticidade... às vezes eu procuro uma música nova no Google 
e já aparece lá o vídeo da música, aí eu já escuto. [...] Às vezes eu 
coloco no YouTube para ver, porque tem músicas que às vezes você 
gosta de primeira, às vezes demora um pouco mais para você gostar. 
Às vezes eu coloco no YouTube e acho a música primeiro, escuto, aí 
se eu acho maneiro, eu baixo ou às vezes já vou direto já. 
(Entrevistado 5) 
 
 
Quando é algo novo realmente, que eu não sei a música, eu jogo no 
Google, porque ele sempre me dá a resposta. Agora, quando eu, sei 
lá, tem um artista, ele acabou de lançar, to vendo TV, ele vem falando 
que lançou uma música nova, e eu já sigo, pra mim é muito mais fácil 
ir lá e procurar a música dentro, sabe? Que eu sei que vai estar dentro 
do aplicativo. Agora, se eu não souber isso – é a única diferença – se 
eu não souber, eu vou pro Google. Se eu souber, eu já procuro no 
próprio Spotify. (Entrevistado 3) 
 
 
Por exemplo, quando eu sei de uma parte da letra, eu jogo no YouTube 
que aparece… tipo, no Apple Music, acho que você tem que botar só 
o nome da música, eu não consigo achar por alguma frase, ou por 
algum, entendeu? (Entrevistado 12) 
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Desses relatos, pode-se concluir que há oportunidade de melhoria nas 

plataformas no que diz respeito à busca pelas músicas, podendo aumentar o valor 

percebido e uso dos jovens caso incluam em seu banco de dados as letras das 

músicas, facilitando a busca por músicas que o consumidor não exigente, que muitas 

vezes não conhece o nome correto. 

No Quadro 6, estão resumidas as informações sobre de que maneira os 

entrevistados buscaram e reproduziram uma música específica após solicitação do 

pesquisador durante as entrevistas.  

 
Quadro 6 – Consumo de música específica: identificação, principal plataforma de consumo de 

música, plano de assinatura e modo de busca e reprodução após solicitação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que a busca pela música através do YouTube não foi feita por jovens 

aficionados por música. Esse tipo de consumidor reproduzem as músicas específicas 

através de suas plataformas principais, por já ter as músicas baixadas ou incluídas 

em playlists e por ter mais familiaridade com as plataformas de streaming de áudio 

que utilizam.  
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Por outro lado, percebeu-se que os consumidores não exigentes utilizam o 

YouTube para reprodução de músicas específicas pela abrangência do catálogo e 

facilidade de encontrar o que procuram. 

Conclui-se que o YouTube tem como vantagem na busca de músicas específicas 

por ser geralmente o primeiro resultado de busca do Google, mesmo quando é 

utilizada uma parte da letra de música ou o nome incorreto do artista/música.  

Como YouTube e Google fazem parte do mesmo conglomerado de empresas 

(Alphabet Inc.), é possível que outras plataformas de streaming não consigam ter 

maior destaque em buscas do Google, e que por isso, seja mais viável focarem em 

aperfeiçoarem seus próprios mecanismos de busca dentro das plataformas. 

 

 

5.4 PIRATARIA E CONSUMO GRATUITO DE MÚSICA 

Ao serem perguntados sobre o que é pirataria no mercado da música, o que mais 

foi respondido estava relacionado a baixar música sem pagar. A pirataria física com 

venda de CDs e DVDs replicados ilegalmente foi comentada sempre como algo do 

passado, o que vai de acordo com a queda no interesse de consumo de produtos 

físicos de música.   

Para os jovens entrevistados, com o surgimento dos aplicativos de streaming e 

a facilidade de acesso, a pirataria tende a acabar, pelo menos quando consideramos 

seu círculo de amigos de alto capital cultural: 

 
Esses aplicativos que baixam do YouTube são pirataria. Hoje acho 
que só, né? Nem sei, baixar, talvez. Mas acho que ninguém mais faz 
isso de baixar. As pessoas baixam mais no Spotify. [...] Porque 
ninguém tem mais o costume de comprar CD ou DVD. É mais pelo 
aplicativo. [...] Agora acho que o Spotify ganhou bastante espaço. 
Todo mundo tem o Spotify. Eu acho difícil encontrar alguém que não 
tenha assim, dentro do meu círculo. (Entrevistado 7) 
 
 
Quando a gente ainda utilizava discos, CDs, LPs, pra mim, isso era 
pirataria. Hoje em dia, eu acredito que exista já uma remuneração 
voltada pra todos esses tipos de aplicativos, exposição, ou o próprio 
YouTube mesmo, de fazer remuneração de alguns dos artistas [...] 
então, hoje em dia, eu não acredito que isso seja pirataria. Pirataria é 
realmente quando você usa a música do artista de alguma outra forma 
tentando ganhar dinheiro com aquilo sem permissão. Então, como 
antigamente o disco era uma coisa muito utilizada, e ainda assim, as 
pessoas replicavam sem autorização, isso eu acreditava ser pirataria. 
(Entrevistado 3) 
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Então, tem muita gente que baixa as músicas não em aplicativos, em 
sites, né? Que são meio piratas… acredito que seja isso assim… 
também tem a pirataria do CD, né? Dessas coisas e tal, que eu acho 
que vem diminuindo muito, então agora é mais via aplicativos ou sites, 
essas coisas assim. (Entrevistado 6) 
 
 
Pirataria de música é você consumir essa música gratuita pela internet 
fazendo download... e você acaba não remunerando toda a cadeia da 
indústria envolvida. (Entrevistado 8) 
 
 
Acho que o grosso da pirataria tá no download ainda, que eu acho que 
ainda é muito grande. Ainda acho que muita gente que baixa música, 
embora que com o Spotify tende a acabar. [...] Com o surgimento do 
Spotify, a pirataria deve ter diminuído sim. Acho que eles nem têm 
dados disso, porque é uma coisa proibida, mas eu não tenho dúvida 
de que as pessoas baixam menos música. (Entrevistado 11) 

 

Com o streaming cada vez mais relevante no mercado, para alguns jovens, a 

pirataria já se tornou a situação em que alguém consome música sem assinar um 

desses serviços: 

 
Pirataria de música? Eu acho que é você não pagar nenhum desses 
aplicativo, né? Porque esses aplicativos, eu acho que dão direito... se 
eu não me engano, ele dão direitos pros artistas. (Entrevistado 5) 

 

Além da remuneração não repassada para os artistas, também foi citado que a 

pirataria não dá o reconhecimento aos artistas, questões que podem ser levadas em 

consideração pelas empresas do mercado da música ao divulgarem seus serviços 

com o intuito de não focarem apenas na questão financeira: 

 
Eu acho que é justamente isso, você consumir algo que não esteja... 
tipo você consumir algo de alguém e não dar esse retorno. [...]  Eu 
acho que não é nem só essa questão de remuneração. É de 
reconhecimento, eu acho que é a questão do reconhecimento 
também. (Entrevistado 12) 
 
 

Durante as entrevistas, também foi perguntado se os jovens já haviam 

consumido música de forma gratuita, com intenção de verificar o que os entrevistados 

entendiam do que seria as formas gratuitas de consumo.   
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Poucos entrevistados descreveram como gratuito seu consumo através de 

plataformas sem pagar por um plano de assinatura. Percebeu-se que alguns jovens 

remetem o consumo gratuito aos planos free das plataformas e outros consideram 

apenas as vezes em que baixaram música ilegalmente no passado: 

 
Já, já usei o Spotify free, e já baixei música, na época do MP3, eu 
baixava música pirata (risos). (Entrevistado 1) 
 
 
No YouTube, de vez em quando... a gente consome e é gratuitamente. 
(Entrevistado 6) 
 
 
Então eu já tive CD pirata – se é isso que você tá me perguntando. [...] 
Ah, esse SoundCloud era um que você baixa e teoricamente ele baixa 
a música pro seu celular. [...] Ah, sim, já fiz download de música em 
outros aplicativos. Acho que só. (Entrevistado 3) 
 
 
Já. 4Shared. [...] É download. Você entra no site, faz download e 
escuta. Eu usava muito na época do iTunes. Que você fazia o 
download da música, fazia o upload pro iTunes, e aí conseguia usar 
no iPhone, no iPod. (Entrevistado 2) 
 
 
Dessa maneira desse aplicativo do YouTube, e também tinha [...] o 
Limewire, era uma plataforma que você baixava música ilegal também, 
para você não pagar. [...] Infelizmente, eu fazia isso. (Entrevistado 9) 

 

Alguns entrevistados, consumidores não exigentes, assumiram que ainda 

consomem música através de pirataria, e seus relatos corroboram com as sugestões 

de Happonen (2016) que concluiu em sua pesquisa que muitos indivíduos não estão 

dispostos a pagar para o consumo de música pois há uma ampla disponibilidade de 

alternativas de acesso gratuito. 

Aguiar e Martens (2016) sugerem que o consumo ilegal está relacionado a 

diferenças culturais, renda, hábitos e legislação do país, e através dos relatos das 

entrevistas, pode-se considerar que como os jovens têm o hábito de escutar música 

em diversos momentos de seu dia-a-dia como algo secundário e por não perceberem 

uma legislação que criminalize a pirataria de forma eficaz, esses assumem que 

consomem ou já consumiram música ilegalmente, até porque possivelmente não tem 

grande renda própria, e teriam outras prioridades de gastos: 

 



 

 

86 

Eu acho que é o que eu faço (risos). Baixar a música, ouvir, sem você 
dar os devidos direitos, né? (Entrevistado 10) 
 
 
Até hoje eu acabo baixando música de forma ilegal mas é por conta 
exatamente disso porque eu não quero pagar R$ 1, R$ 2 por uma 
música que eu posso encontrar em qualquer lugar na internet. 
(Entrevistado 4) 
 
 

Considerando os três fatores sugeridos por Sinha e Mandel (2008) que 

influenciam o consumo através da pirataria digital, os incentivos positivos foram os 

mais comentados. As funcionalidades dos canais de comercialização e benefícios 

disponibilizados nas plataformas de streaming reduzem a necessidade dos jovens a 

consumir de forma ilegal. As preocupações éticas e características pessoas foram 

relatadas de forma pontual, e não houve nenhum relato comentando sobre os 

incentivos negativos e riscos da pirataria. 

 

 

5.5 INFLUÊNCIA  

5.5.1 Influência de amigos e familiares 
Percebeu-se que a influência dos amigos na indicação de músicas e plataformas 

pra consumir é maior do que de familiares. Quando há influência dos familiares, 

geralmente ocorre com irmãos de idade próxima ao jovem e que de alguma forma tem 

mais conhecimento de música ou tecnologia, sendo uma referência para o jovem. 

Essa indicação de música geralmente é menos uma sugestão ativa e mais um 

momento em que amigos colocam música para escutar e o jovem se interessa em 

perguntar que música é aquela: 
 
 
Mais meus amigos. [...] A minha irmã, ela tem uma influência sobre 
mim nesse quesito, porque ela é bem fã de música, e geralmente ela 
me indica essas coisas. [...] Eu confio nela pra me indicar essas 
plataformas. Eu sei que ela é mais inteirada. (Entrevistado 2) 
  
 
Não muito. Mas sim, meu irmão, basicamente. Ele bota muita música 
diferente para tocar. [...] Todos os meus irmãos assinam o Spotify. Eles 
falam para mim que é melhor, a minha mãe também testa algumas 
coisinhas. (Entrevistado 10) 
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A minha mãe e o meu pai me indicavam mais música antigamente, 
mas aí acaba ficando maior e mais independente, aí eles pararam. 
(Entrevistado 4) 
 
 
Geralmente eu escuto a música que tá rolando na social ou no evento, 
e aí eu pergunto pra alguém “Qual é o nome dessa música?” ou eu 
vou atrás, mas é muito raro assim eu buscar uma música nova. [...] 
Geralmente, acho que não é muito quando meus amigos me indicam 
música, acho que quando eu escuto, quando isso chega até mim, eu 
vou atrás, mas nunca é uma coisa que “Ah, olha aqui essa música”, 
entendeu? Ou quando assim, alguém tem certeza que eu vou amar 
essa música, mas não é uma coisa de rotina assim, sabe? 
(Entrevistado 12) 
 
 

Vale destacar que, diferente dos consumidores não exigentes, os entrevistados 

aficionados por música relataram ter menos influência da família, possivelmente por 

estarem mais antenados nos lançamentos: 
 
Já aconteceu mais, agora não tanto. A minha irmã escuta algumas 
coisas diferentes, eu já descobri coisas com ela, mas nem tanto assim. 
(Entrevistado 1) 
 
 
Imagino que seja mais pelo lado dos meus amigos que pela família. 
(Entrevistado 3) 
 
 
Indicar não. Eles colocam uma música para tocar. Às vezes eu acho 
maneiro e eu pergunto “ah, que música é essa?”, aí eles falam. 
(Entrevistado 5) 
 
 

Conclui-se também que os jovens aficionados por música são os que sugerem 

aos familiares não exigentes: 
 
Minha irmã tem 15 anos e aí ela é um pouco mais conectada assim. 
Ela sabe as coisas que estão mais na moda, mais em alta e minha 
mãe um pouco, o meu pai não. (Entrevistado 12) 
 

 

Percebe-se então que a relação com amigos e familiares influencia o consumo 

de música dos indivíduos,  e que na era digital, os jovens devem ser considerados 

como “multiplicadores”, e não apenas como “consumidores”, e como sugerido por 

McCracken (2011), o jovem não está apenas no final do consumo, sendo seu papel 

necessário para divulgar e completar a marca (nesse caso as músicas), de acordo 
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com seus próprios interesses, tendo participação ativa no processo de criação da 

marca, no caso estudado, das músicas e artistas. 

Entretanto, também foi verificado que apesar de não admitirem a influência de 

amigos, muitos jovens são influenciados ao ouvirem as músicas que seu grupo coloca 

pra tocar. De certa forma, seus amigos estão dando aval na música e criando um 

gosto comum pela música, considerando que algo familiar ao indivíduo é mais 

facilmente absorvido para seu consumo do dia-a-dia. 

 

5.5.2 Compartilhamento  
Através dos relatos dos entrevistados, percebeu-se que os jovens compartilham 

muito as músicas que querem sugerir ao grupo de amigos através do aplicativo de 

troca de mensagens Whatsapp, principalmente pela facilidade das plataformas de 

streaming terem uma opção de compartilhar o link. 

Apesar dos entrevistados relatarem não consumir videoclipes com frequência no 

seu dia-a-dia, isso não está alinhado com o modo de compartilhamento com seu grupo 

de amigos, visto que, pelo que foi verificado nas entrevistas, muitas vezes os jovens 

preferem compartilhar os videoclipes a compartilhar somente as músicas: 

 
Não muito.... devo ter algumas coisas nos stories, no Instagram e tal, 
mas não compartilho no meu Facebook não... não compartilho não. 
Não em rede social. Mandar diretamente pra pessoa sim. [...] Mando 
link no Whatsapp [...] um clipe no YouTube. Que quando a música é 
no Spotify, eu falo “ah, escuta a música do fulano”. (Entrevistado 1) 
 
 
Eu só compartilho entre amigos no Whatsapp, mas o resto das redes 
sociais... eu não tenho Instagram, nem Twitter, essas coisas, não. Pelo 
Whatsapp, a gente sempre troca lá nos grupos e tal. [...] O Spotify tem 
a opção lá de compartilhar. Eu compartilho por lá ou pelo YouTube 
também, que tem a opção. (Entrevistado 2) 
 
 
Whatsapp. A gente manda o link do YouTube, “Ah, vê aí, vê o que 
você acha”. [...] Aí sim. Aí nesse caso é mais clipe assim. (Entrevistado 
12) 
 
 
Eu falei dos videoclipes como uma coisa que eu não reparo, mas 
normalmente, quando alguém compartilha alguma música comigo, é 
um videoclipe. Ninguém me manda, “Ah, escuta a música tal do artista 
tal”, não, me manda direto o clipe e aí você para e vê de fato. 
(Entrevistado 11) 
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Também verificou-se que os jovens compartilham em menor frequência as 

músicas nas redes sociais, principalmente no Instagram, mostrando para todos os 

seguidores o que está ouvindo: 

 
Geralmente é link do YouTube. Ou então o Spotify que tem muito… eu 
não faço, por exemplo, mas tem muita gente que faz. Não chega nem 
a ser publicidade mas é porque eles gostam da música mesmo, botam 
nos stories uma foto da tela que seria com a música tocando, mas eu 
não acabo fazendo isso daí. (Entrevistado 4) 
 
  
Eu compartilho. [...] Eu fico ouvindo a música repetidamente, e aí eu 
tenho mania de “printar” e falar “putz, vício”, e aí às vezes eu pergunto 
nas enquetes (do Instagram) quem tá também, se a música tá no auge, 
e sempre tem gente que responde. (Entrevistado 3) 
 
 
A gente compartilha músicas muito nos stories do Instagram, eu acho. 
(Entrevistado 8) 

 

Esse compartilhamento também é feito como uma sugestão pessoal quando os 

jovens falam pessoalmente as músicas que tem escutado para os amigos: 

 
Mais falando assim... indicando, mais pelo sei lá. [...] Não, mandando 
link não. Eu não tenho esse costume não. É mais falando mesmo. 
(Entrevistado 7) 
 
 
Às vezes a gente tá tipo conversando num churrasco aí um fala “pô, 
que música maneira. De quem é?” (Entrevistado 5) 

 

Como sugerido por Belk (2013), o mundo digital favoreceu o aumento de 

informações compartilhadas de forma mais ampla, e mudaram o comportamento dos 

indivíduos nesse compartilhamento.  

Sugere-se então que esse maior envolvimento nas interações e 

compartilhamentos podem ajudar a coconstruir os sentidos, se tornando uma 

afirmação do self agregado composto pelo grupo de amigos, proveniente de um gosto 

em comum de música.  

As sugestões de músicas nas redes sociais dos jovens é uma forma de criação 

e exposição do self, já que podem ser vistas por outras pessoas, ficando disponível 

por mais tempo e com possibilidade de interação de outras pessoas, desenvolvendo 

então uma co-criação de identidade e gosto musical, feita por mais de uma pessoa. 
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5.5.3 Artistas e influenciadores 
Corroborando a sugestão de McCracken (2012) de que celebridades 

endossadoras, geralmente experts ou associadas ao mercado, sugerem produtos 

aproveitando seu reconhecimento público, e a conclusão de Jin e Phua (2014) de que 

os consumidores expostos a tweets positivos por celebridades com um grande 

número de seguidores mostraram um envolvimento significativamente maior com 

produtos sugeridos pela celebridade e maior intenção de compra, os jovens 

entrevistados afirmaram que levam em consideração as indicações de artistas e que 

ouvem músicas e playlists sugeridas por artistas que seguem nas redes sociais: 

 
Se for algum influenciador que eu sigo, eu já considero de alguma 
forma. Então eu provavelmente ouviria as playlists que ele indicou. 
(Entrevistado 8) 
 
 
Eu não sei se eu, se eu ver aquele vídeo que ele gostando, eu ia falar 
“deve ser boa”. Eu acho que eu não julgaria dessa forma. Mas acho 
que ficaria na minha cabeça, que se em algum momento que se eu 
parasse em algum lugar e tocasse, aí eu ia prestar atenção, “ah, a 
música que fulana falou”. [...] Acho que eu escutaria, eu daria alguma 
chance. (Entrevistado 1) 
 
  
É... faz pouco tempo até. Eu tava seguindo um perfil que eu gosto 
muito, e ela justamente tinha uma playlist no Spotify, onde ela criou, 
que não eram músicas dela, mas de outras coisas que ela escuta, e 
eu acabei escutando músicas novas, assim, que é “novidades” até o 
nome da playlist. Então ela acaba meio que promovendo outros 
artistas, e eu consequentemente vendo o Instagram. Acabei seguindo 
a playlist e eu escuto até hoje. (Entrevistado 3) 
 
 
Tem gente que realmente idolatra e vê o cara como um exemplo, como 
um modelo a seguir, e como ele é um exemplo para alguém, ele tem 
que mostrar um pouco do que ele faz pra pessoa que acompanha ele 
mesmo, poder se espelhar mesmo. [...] Às vezes, eu to vendo, sei lá, 
o Instagram de alguém assim, de algum artista, aí eles botam um vídeo 
tocando uma música, eu acabo descobrindo também assim. 
(Entrevistado 9) 

 

Isso é percebido até mesmo nos consumidores não exigentes, que nesse caso, 

é uma maneira mais natural de descobrir novas músicas, pois estão, de certo modo, 

recebendo indicações de guardiões culturais, como sugerido por Solomon (2011), que 

filtram os conteúdos e ajudam a criar a cultura popular: 
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Provavelmente. Se o cara bota uma música boa, por exemplo, nos 
stories dele do Instagram,  você acaba ouvindo a música pelos stories 
e fala “ah, essa música é boa”, e ele geralmente marca o artista, aí 
você fala “ah, vou lá olhar”. Você acaba vendo aquela música. Você 
acaba vendo o perfil desse outro artista e acaba sendo influenciado. 
[...] E aí quando vem um negócio à tona que você não espera, eu 
acabo clicando pelo menos por curiosidade. [...] Eu acabo descobrindo 
assim. (Entrevistado 4) 
 
 
Acho legal sim, influencia. Eu acabo escutando. Tipo se a Anitta 
mostrar um, sei lá, Nego do Borel, você vai acabar escutando. 
(Entrevistado 7) 

 

E essa influência não se limita apenas a artistas relacionados ao meio musical. 

Os jovens acompanham as tendências e sugestões de influenciadores digitais de 

diversos segmentos, corroborando a sugestão de McCracken (2012) que celebridades 

podem ser vistas como criadoras de personalidades claras, coerentes e poderosas, 

se tornando “superconsumidoras” que os consumidores buscam.  

Percebe-se que os jovens de alto capital cultural seguem perfis de artistas e 

influenciadores nas redes sociais buscando entretenimento e para saber do 

lançamento de conteúdos culturais, já filtrados pelas celebridades endossadoras com 

gosto similar ao seu, que são fonte de credibilidade e atratividade, tendo influências 

no comportamento dos consumidores, corroborando sugestão de Centeno e Wang 

(2017): 

 
Eu sigo (perfis). [...] E não só artistas, como, sei lá, jogador de futebol, 
esportistas, enfim, qualquer tipo de pessoa pública acaba divulgando 
trabalho de outra pessoa dessa forma. [...] Eles têm milhões de 
seguidores, então uma música que eles botam já vai gerar se não 
milhões, pelo menos milhares de novas pessoas para consumir. 
(Entrevistado 9) 
 
 
Eu não sigo nenhum perfil só pra descobrir música, mas acaba que 
sigo muitos perfis que falam de assuntos gerais de entretenimento, e 
acaba que eles falam de lançamento de música, tipo o Hugo Gloss 
mesmo. (Entrevistado 8) 
 
 

Pode-se concluir que o endosso de músicas feito por artistas e influenciadores 

transfere significados que os influenciadores possuem, e que após se moverem para 
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o produto (música em questão), são transferidos para os jovens, seguindo o mesmo 

caminho sugerido pelo estudo de McCracken (2012).  

Dessa forma, os influenciadores digitais atuam como os guardiões culturais que 

filtram as informações e comunicam aos jovens, conforme sugerido por Solomon 

(2011), e portanto, artistas e gravadoras devem perceber a importância e eficácia dos 

influenciadores e no desenvolvimento das estratégias de lançamento de músicas e 

álbuns, devem considerá-los como mídias relevantes para uma divulgação em massa 

que passe credibilidade para os jovens.   

 

 

5.6 RELAÇÃO COM ARTISTA  

Os jovens entrevistados relataram que acham importante a proximidade e 

interação com os artistas que as redes sociais e plataformas oferecem aos fãs, mas 

que não é necessária uma interação intensa com curtidas e comentários para 

conhecer o dia-a-dia do artista e para ver o que fazem nos bastidores.  

Alguns entrevistados relataram que não tem interesse na vida pessoal dos 

artistas, e por isso, não seguem nem interagem nas redes sociais:  

 
Não, não sigo não. Não sigo nenhum cantor. (Entrevistado 5) 
 
 
Sim, mas pouco. Mais no Facebook porque era moda antigamente, 
mas eu não sou muito de seguir artista por exemplo no Instagram ou 
no Twitter artistas assim, até porque é um tipo de vida que não me 
interessa muito. Geralmente ou tá fazendo merchandising da marca 
deles ou eles tão postando coisa “ah, acordei aqui com meu carrão, 
sei lá o quê”. Não me interessa muito realmente, isso. (Entrevistado 4) 

 

Entretanto, percebe-se que as redes sociais permitem que os fãs conheçam mais 

da vida pessoal de seus ídolos, e ainda os ajudam a descobrir as principais influências 

musicais e os lançamentos dos artistas.  

Possivelmente, as postagens dos artistas e interação com os fãs nas redes 

sociais são feitas de forma estratégica, mostrando os bastidores de seus shows, 

tornando-os mais próximos, divulgando os lançamentos e buscando maior 

engajamento e divulgação dos próprios fãs. É possível, relacionar com a necessidade 

de encorajar as pessoas a inventar e personalizar as marcas, dando aos 

consumidores uma participação ativa no processo de criação da marca (artista), 
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conforme sugerido por McCracken (2011), sendo mais do que meros consumidores e 

se tornando multiplicadores: 

 
Sigo (artistas) [...] pela proximidade, além de gostar do trabalho, então 
você quer estar mais próximo, você quer entender o dia-a-dia, é uma 
coisa que eu faço bastante. [...] Eu acho legal, eu confesso que acho 
legal o fato da gente poder julgar ou responder algumas coisas que 
eles questionam, essas lives às vezes que eles fazem. (Entrevistado 
3) 
 
 
Você acaba descobrindo quando tem show. Muita gente gosta de 
saber o que ele tá fazendo, se alguma coisa mudou na vida dele, e às 
vezes, tipo, algum comportamento dele (Entrevistado 6) 
 
 
Ah, eu curto as fotos deles, mas nada demais, só isso. [...] Acho, acho 
super legal você conseguir ver o que tá acontecendo. Tipo, eu fiquei 
sabendo que a Florence and the Machine lançou há pouco tempo um 
CD e eu vi pelo Facebook, e aí for por ali, nem apareceu no Apple 
Music... foi ali que eu vi e que eu baixei as novas músicas. 
(Entrevistado 7) 
 
 
Nas redes sociais eu sigo alguns artistas. [...] Não interajo. Só gosto 
de ver o que eles postam e o que aparece no meu feed. [...] Acho que 
acaba aproximando esse ídolo dos fãs, e você ver vai o dia a dia dessa 
pessoa. Ela fica mais tangível, de certa forma. (Entrevistado 8) 
 
 
Eu acho que a rede social de certa forma, ela tem um pouco disso, 
porque o cara tá lá, no momento “a vida como ela é”, só que volta e 
meia tem alguma música que você gosta. [...] Artistas não são maioria 
na minha rede social, mas os poucos casos de bandas ou artistas que 
gosto muito, eu sigo nas redes sociais sim. (Entrevistado 11) 
 
 
Então, não sei como segue a pessoa nesses meios, no Spotify ou no 
Apple Music, mas no Instagram, alguns eu sigo, acho que sigo a 
Beyoncé, alguns outros. [...] Geralmente, não só por conta da música, 
mas quando eu admiro algum artista ou eu gosto de algumas coisas 
que ele posta, não só relacionado à música dele, mas é mais uma 
questão pessoal do que só a música, entendeu? (Entrevistado 12) 

 

Percebe-se então que, corroborando a sugestão de Kotler (2017) de que a 

internet é um novo canal de marketing que abre espaço para uma comunicação 

personalizada entre empresas e consumidores, os jovens buscam nas redes sociais 

de seus ídolos uma relação mais próxima e com conteúdo exclusivo, o que vai além 

de ter acesso apenas a suas músicas.  
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Dessa maneira, conclui-se que esses artistas presentes nas redes sociais se 

tornam influenciadores digitais e conseguem dialogar de forma direta com os jovens 

consumidores, e essa interação é positiva para ambos os lados pois os jovens têm 

acesso a bastidores e intimidades dos artistas, e estes, utilizam as redes sociais para 

divulgar seu trabalho e ter mais visibilidade para obter maior remuneração no 

consumo de sua música através das plataformas e shows.  

Essa proximidade com os artistas reforça ainda mais o processo de endosso 

sugerido por McCracken (2012), pois ao mostrar sua vida pessoal para os fãs e 

interagir com eles, as celebridades disponibilizam alguns significados para consumo, 

e criam personalidades claras, coerentes e poderosas, que os consumidores buscam 

e reverenciam. 

As redes sociais permitem um ciclo de feedback mais intenso do consumidor, 

com um processo muito mais de baixo pra cima (SOLOMON, 2011), e sugere-se então 

que a relação entre artistas e fãs deve ser encorajada buscando aproximar os jovens 

e incentivar seu engajamento, trazendo maior credibilidade dos artistas como 

guardiões cultural e maior divulgação de seu conteúdo.  

 

 

5.7 DESCOBERTA DE MÚSICAS NOVAS 

Durante as entrevistas, buscou-se entender de que maneira os jovens são 

impactados pelos lançamentos de músicas, como descobrem músicas que não 

conheciam, e se possuem o hábito de procurar músicas novas para ouvir. 

Verificou-se que os jovens descobrem muitas músicas através de playlists nas 

plataformas que sugerem músicas relacionadas pelas listas de músicas mais ouvidas 

e pelas notificações dos perfis que seguem nas plataformas:  

 
Então, as playlists me ajudam bastante, né? Tem os lançamentos da 
semana, novidades da semana, então sempre toda sexta-feira, eu dou 
uma olhada o que que tá lá. E os artistas que eu já gosto, eu acabo 
sempre escutando o que estão botando de novo ali e aí eu vou 
entrando em playlists diferentes e aí eu vejo um nome que eu conheço 
e dou uma escutada. (Entrevistado 1) 
 
 
Olha, eu uso Spotify. Então ele mesmo me coloca a novidade da 
semana, eu escuto muito esse tipo de playlist pra ver o que tá 
acontecendo. (Entrevistado 3) 
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Cara, geralmente ou no YouTube ou Spotify. [...] Geralmente quando 
é no YouTube, às vezes tem um vídeo tipo recomendado (pelos 
algoritmos), aí eu acabo procurando. Mas se é Spotify acaba vindo 
como recomendado, como aquela playlist recomendada pra você por 
meio daquela personalização que eles fazem. [...] Ou vem no feed do 
YouTube ou da plataforma que eu to usando e eu acabo clicando. 
Acabo vendo por curiosidade mesmo, porque eles fazem uns anúncios 
bem chamativos pra que você acabe clicando. [...] Porque eu acho que 
no YouTube tem mais aquela questão de assim quando você segue o 
cara, você recebe a notificação de que ele vai estar mandando pra 
você o vídeo. Se você não segue, você nunca vai saber, a menos que 
você procure ou te avisem. No Spotify, primeiro que ela pode 
automaticamente entrar naquela playlist das mais tocadas na sua 
região ou no mundo, e você também tem um seção que você pode 
ouvir o que seus amigos tão ouvindo, e aí você pode acabar ouvindo 
o que eles tão ouvindo, entrar pela playlist deles, pode… é mais fácil 
você descobrir coisas novas assim. (Entrevistado 4) 
 
 
Basicamente no YouTube mesmo. Tipo, eu gosto muito de música 
brasileira, então boto tipo “MPB mais famosas”, aí eu vou indo e 
descobrindo coisas novas. [...] Às vezes, você bota alguma música, 
por exemplo... eu escuto muito Cazuza, e aí eu boto Cazuza, e aí já 
vai para Cássia Eller, que aí vai pra Nando Reis. (Entrevistado 10) 
  
 
 

Dessa forma, sugere-se que os jovens brasileiros percebem as plataformas de 

streaming também para a divulgação de músicas, assim como concluído por Nguyen, 

Dejean e Moreau (2014) em estudo sobre o mercado francês. Segundo os autores, o 

streaming  tem efeito positivo no mercado de shows e pode contribuir na promoção 

de músicas junto da TV e rádio.  

Com isso, as empresas do mercado da música devem desenvolver estratégias 

e inovações nas plataformas, de modo que incentivem ainda mais a descoberta de 

música, se possível com recomendação de algoritmos ainda mais aprimorados.  

Amigos e influenciadores também foram comentados como formas de descobrir 

músicas novas, e por isso, também devem ser consideradas nas estratégias de 

divulgação de lançamentos as redes sociais, que segundo Karsaklian (2018) podem 

ser vistas como grupos de referência para as escolhas dos participantes, influenciando 

no consumo. Nesse caso, considera-se não apenas as redes sociais e possibilidades 

de compartilhamento com os amigos, mas também as possibilidade de interação com 

artistas e influenciadores digitais, que tem influência nos jovens para apresentar novas 

tendências:  
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Agora muito nas playlists dos Spotify. [...] Às vezes acontece de algum 
amigo mostrar alguma música, ou conhece algum artista que sabe que 
eu gosto, mas  geralmente é em playlist, quando eu vou, eu sempre 
vou caçando a playlist dos outros. (Entrevistado 1) 
 
 
Descubro bastante música pelos meus amigos. (Entrevistado 2) 
 
 
Muito pelo Spotify que me avisa, e também porque eu costumo 
acompanhar os artistas relevantes que eu gosto e também por perfis 
que acabam me passando essas informações, como Hugo Gloss e de 
algumas gravadoras que eu sigo. (Entrevistado 8) 
 

 

Os consumidores não exigentes relataram que não usam as plataformas com 

intuito de conhecer músicas novas por não saberem utilizar ou por não acharem 

adequadas às recomendações feitas de músicas relacionadas: 
 
 

No Spotify, eu sei que tem os lançamentos e tal, mas eu 
particularmente não invisto meu tempo pra procurar. [...] É porque o 
Spotify, você precisa se dedicar a entrar lá escutar uma por uma, e se 
você gostar, você tem que ir jogar lá pra sua playlist, ou então salvar 
em algum lugar, e é uma coisa que você tem que estar dando atenção 
pra aquilo ali, então geralmente... [...] é uma atividade em segundo 
plano. Sabe, é uma coisa que eu não to dedicando a minha atenção 
total àquilo ali. [...] Sendo bem sincero, eu uso muito pouco as 
funcionalidades do Spotify. Eu conheço uma música, vou lá, procuro, 
jogo lá na minha lista e escuto. De resto, pode até ter coisa que eu não 
sei que existe lá dentro. Eu não navego muito. (Entrevistado 2) 
 
 
Mas assim, por exemplo, no YouTube eles tentam às vezes criar umas 
playlists personalizadas, só que às vezes são horríveis então eu nunca 
acabo clicando nisso por conta desse motivo. (Entrevistado 4) 

 

 

Também foi percebido que os jovens conhecem muitas músicas em shows e 

eventos, e tanto os aficionados por música quanto os não exigentes correm atrás da 

música, geralmente utilizando o aplicativo Shazam que reconhece o áudio e indica 

qual é a música ou buscando no Google por um trecho da música para ouvir em suas 

plataformas: 

 
Eu sempre jogo no Google pra saber qual é o trecho. Aí eu jogo no 
Spotify pra procurar a música e ver se tem disponível. (Entrevistado 3) 
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Tem aquele aplicativo que se eu não me engano é o Shazam que dá 
pra você botar a música e às vezes ele identifica. (Entrevistado 4) 
 
 
Às vezes quando eu vou num show e eu não conhecia a música, eu 
gravo uma parte da música para poder pesquisar a letra, né? E eu 
acho. Ou, realmente, eu me informo pelo artista e vou buscando na 
internet mesmo, no YouTube e tal. [...]  Normalmente eu vou pela letra 
mesmo, e aí o Google dá. Mas se eu to, tipo, no carro e tem uma 
música no rádio, eu boto o Shazam mesmo. (Entrevistado 10) 
 
 
Eu fui no Rock in Rio, no dia do Maroon 5. Aí nos intervalos lá, o 
Miguel, que tava no outro palco apareceu ali, aí eu gostei dele e aí 
depois fui procurar ele e tal. [...] Eu comecei a reparar nele. Então 
assim, eu vejo mais quando aparecem notícias dele, eu paro pra 
prestar atenção, eu vi que Miguel lançou alguma coisa, aí eu paro e 
escuto. (Entrevistado 1) 

 
 
 

Os jovens em geral correm atrás de artistas e músicas novas que conhecem em 

shows e festas, e que isso é levado em consideração em consumo futuro, 

corroborando a sugestão de Belleflamme e Peitz (2014) de que até mesmo o 

compartilhamento gratuito de música pode possibilitar que os consumidores 

conheçam músicas novas, ajudando-os a decidir o que vão comprar. 

Percebe-se que as próprias plataformas de streaming e outros aplicativos de 

música são os meios mais usados para descobrir músicas novas pelos jovens, tanto 

para os aficionados por música quanto para os consumidores não exigentes, e pode-

se sugerir um aperfeiçoamento dos mecanismos de recomendação de músicas 

através dos algoritmos e uma integração de funções de busca e reconhecimento de 

músicas, de modo que torne a experiência dos jovens ainda mais completa e 

duradoura. 

 

 

5.8 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

5.8.1 Aplicativos 
Durante as entrevistas foi questionado se os aplicativos teriam importância no 

consumo de música dos jovens. Pelos relatos dos entrevistados, confirmou-se que os 

aplicativos usados para ouvir música tem extrema importância no consumo do dia-a-

dia dos jovens de alto capital cultural.  
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Um benefício bastante destacado pelos jovens foi o acesso a uma maior 

variedade de músicas a um preço reduzido, conforme sugerido nos estudos de Aguiar 

e Martens (2016) e Happonen (2016): 

 
Acho que é a facilidade que dá, de você escutar quantas músicas você 
quiser num dia. [...] Já teve um dia que eu escutei todos os ritmos 
possíveis num dia só. Então, essa facilidade, né, sei lá, quando tinha 
CD, você teria que andar com 10 CDs pra escutar os ritmos diferentes. 
E controle também, o controle que você tem, eu acho que você gasta 
menos internet também, acho que isso é um ponto, gasta menos 
internet que o YouTube. (Entrevistado 1) 
 
 
Pra mim é fundamental. Porque na rádio, você não tem como escolher 
tua música. Até o fato do Spotify free, que eu não cheguei a 
comentar... Você no premium pode escolher a música que quer 
escutar, né? No free, você joga a lista e tem que rezar pra ela 
aparecer. Então, pra mim, tem muita influência, as plataformas. 
Porque eu só escutaria rádio, ou teria que ficar dependendo... eu às 
vezes me estresso com rádio, porque tem seis estações salvas e 
nenhum tá tocando música. Em todas as seis tá dando notícia, tá 
dando propaganda, e nenhuma tocando música, aí às vezes eu 
desligo o rádio, me irrita mesmo. (Entrevistado 2) 

 
 

Os relatos corroboram os relatórios da IFPI (2017b) que afirmam que o uso de 

smartphones para consumo de música cresce significativamente, visto que, no 

mundo, 84% dos jovens de 16 a 24 anos afirmaram que escutam música através do 

celular em 2017 e o Brasil foi o segundo país que mais ouve música através de 

smartphones no mesmo ano: 
 

Eu uso muito o celular pra escutar música. E, antigamente, você tinha 
que ter espaço no celular pra armazenar essas músicas todas pra aí 
sim escutar. Então, pra mim, é de alta importância. (Entrevistado 3) 
 
 
Eles facilitaram bizarramente você ter o acesso à música. A qualquer 
momento do dia você escuta uma música nova e na hora você 
consegue ter a música no seu celular para escutar o quanto você 
quiser. (Entrevistado 5) 
 
 
Eu acho que eles facilitam muito, facilitam a vida. Parece uma parada 
muito abrangente, mas assim, você vai fazer alguma coisa, você 
precisa se distrair, precisa escutar uma música... você vai pra algum 
lugar que tem muito trânsito... eu acho que acaba facilitando muito até 
esses aplicativos que por acaso você não tem internet... eles 
funcionam offline, então você vai numa festa e você precisa de uma 
playlist, eles ajudam absurdamente. (Entrevistado 6) 
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Contrariando o estudo de Happonen (2016) que sugeria que as gerações mais 

jovens não dão muito valor comercial para as músicas e que consideram a música 

como um produto comercial de pensamento antiquado, os jovens entrevistados 

relataram que os aplicativos e novos modelos oferecem um consumo de qualidade 

que justifica o investimento financeiro.  

Happonen (2016) sugeriu que a indústria não estava conseguindo convencer 

os consumidores do valor da música digital e que, com isso, menos indivíduos estão 

dispostos a pagar para consumir, pois encontram diversas alternativas de acesso 

gratuito.  

Entretanto, pelas entrevistas, percebeu-se que o círculo de amigos do grupo 

estudado está mudando de pensamento e achando barato o custo das plataformas 

em contrapartida com todo o catálogo de músicas e facilidade de acesso oferecida 

por elas: 

 
 

No consumo da música, eu acho que é muito bom para você. É mais 
prático. Você tem a questão de acabar com a pirataria de uma certa 
forma, eu acho. Não sei se tem esse dado mas eu acho que diminui a 
pirataria, porque aquilo que antigamente baixavam no eMule, sei lá, 
essas coisas, e agora tá todo mundo baixando pelo aplicativo mesmo. 
(Entrevistado 7) 
 
 
Acho que, no meu caso específico, [...] eu não pagava por música, 
então é uma maneira de eu poder escutar uma música de qualidade, 
com qualidade boa, porque a do YouTube não tem qualidade, e eu 
não to pirateando música. Não tem dificuldade nenhuma. To sempre 
com meu celular. [...] Eu não saio de casa sem celular. Acho que 
ninguém sai hoje em dia sem celular, então acho que [...] eu acabo 
consumindo mais música. É uma relação que os dois lados ganham. 
O artista, porque ele vai ter a música dele sendo ouvida e de maneira 
legal. E eu vou escutar de maneira fácil, barata e justa. Enfim, acaba 
sendo um ganho para todo mundo. (Entrevistado 9) 
 
 
Primeiro, facilidade. Eu acho muito prático. Dois, embora na época eu 
não tinha essa consciência, é uma pirataria, né? E por que você usava 
pirataria? Porque desde que o iPod foi criado, a iTunes Store vende 
serviço igual, só que de maneira diferente do Spotify. Por que você 
não usava o iTunes Store e agora usa Spotify? Acho que é questão de 
preço mesmo. [...] Ah, você não pagava nada antes, tudo bem, mas 
agora eu tenho mais comodidade. Eu to certo e não to pagando um 
valor que eu acho caro. (Entrevistado 11) 

 



 

 

100 

 

Houve consenso na percepção de que os aplicativos facilitam o acesso às 

músicas no dia-a-dia, tanto para jovens aficionados por música quanto para os 

consumidores não exigentes.  

E independente da frequência em que ouvem música, os jovens percebem esses 

aplicativos como uma inovação tecnológica que mudou drasticamente o consumo de 

música por permitir que as pessoas ouçam qualquer música a todo momento, visto 

que os jovens estão sempre próximos de um celular ou computador, e isso também é 

positivo pois, de certo modo, reduz a necessidade de um possível consumo ilegal de 

música.  

 

5.8.2 Algoritmos 
Considerada por Edelman e Singer (2015) como uma importante capacidade 

desenvolvida por empresas que entenderam a jornada de decisão do consumidor, a 

personalização proativa feita através de algoritmos que recomendam e ordenam 

produtos para os clientes de forma inteligente também está presente no mercado da 

música, e com cada vez mais influência no consumo nas plataformas de streaming. 

Os jovens entrevistados relataram que descobrem muitas músicas através de 

indicações dos algoritmos, e que é algo positivo que geralmente acerta nas sugestões: 

 
Acho que os algoritmos são muito positivos pro meu consumo. Diria 
que 90% das músicas novas que eu escuto vem dessas playlists que 
utilizam algoritmos pra me indicar novas músicas baseadas no que eu 
tenho escutado. Então eles costumam acertar bastante. (Entrevistado 
8) 
 
 
Eu acho os algoritmos muito bons. [...] Notificações desses algoritmos 
eu não recebo muito não. É mais de lançamentos de coisas que eu 
escuto, que tudo bem, é algoritmo, mas não é uma combinação. Ele 
não pega um cara diferente e me manda. (Entrevistado 11) 
 
 
Acho legal [...] Às vezes, sim. Eu acho que gosto muito de procurar as 
músicas que eu já conheço, mas quando eu to numa vibe meio “Ah, 
quero conhecer músicas novas”, eu deixo rolando. (Entrevistado 12) 
 
 
Acho, muito. Adoro. (Entrevistado 10) 
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Eu acho, acho positivo. Assim, é muito mais... eu acho que eles 
indicam muita coisa que eu não escuto... é muito mais eu 
selecionando. (Entrevistado 7) 

 

Mesmo nos momentos em que os jovens não estão buscando músicas novas 

ou não acreditam estarem sendo impactados por algoritmos, as plataformas realizam 

interações contextuais, conforme sugerido por Edelman e Singer (2015), e usam 

conhecimento sobre a jornada do cliente para atraí-lo para próximas interações, 

exibindo mensagens relevantes ao contexto atual ou sugere recomendações 

personalizadas, mesmo que em alguns casos, isso não seja percebido de forma 

positiva: 

 
Eu acho que acaba sendo negativo porque você já conhece às vezes, 
você já consome aquele produto, e mesmo assim fica a publicidade 
ali. (Entrevistado 6) 
 
 
A única coisa que eu consumo diferente do Spotify que seja a minha 
lista são as listas prontas deles. Mas questão de indicação, alguma 
coisa assim, não. Eu sei que eles interpretam o teu consumo, veem 
teu estilo pra te indicar as músicas, as listas. [...] Acho positivo, apesar 
de eu não fazer uso, acho positivo. (Entrevistado 2) 
 
 
Eu escuto muito Novidades da semana. (Entrevistado 3) 
 
 
Eu não faço tipo “vou procurar uma música nova desse gênero e tal”. 
Acaba vindo até mim. (Entrevistado 4) 
 
 
Eu não sei se também isso tá uma coisa muito programado pra gente 
escutar já, sabe, pra gente escutar tal tipo de música assim. [...] Eu 
não sei. Eu tenho que pensar mais sobre isso, mas eu acho que rola 
uma coisa tipo já de te encaminhar pra tal tipo, né? (Entrevistado 12) 
 
 

Por possibilitarem sugestões de músicas analisando o comportamento e 

histórico de consumo dos indivíduos, os algoritmos das plataformas são bastante 

eficazes, e conforme sugerido por Fleder e Hosanagar (2009), personalizam os 

destaques para os usuários, o que potencialmente reduz a concentração de poucos 

produtos na lista dos mais ouvidos.  

Desse modo, há maior divulgação de músicas relevantes de forma 

personalizada, sem a necessidade de veículos de comunicação em massa para obter-
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se um alcance significativo, principalmente quando houver interação dos jovens nas 

plataformas e redes sociais.  

 

5.8.3 Funcionalidades potenciais ou desejadas 
A inovação na jornada foi uma das capacidades sugeridas por Edelman e Singer 

(2015) para as empresas da era digital desenvolverem de forma mais eficaz jornadas 

de decisão do consumidor. Os autores sugerem que por meio de experimentação 

contínua e análise ativa de necessidades, tecnologias e serviços dos clientes, deve-

se identificar as oportunidades de ampliar o relacionamento com o cliente. 

Durante as entrevistas, buscou-se por funcionalidades das plataformas que 

poderiam ser desenvolvidas ou aprimoradas para melhor experiência dos jovens 

durante o consumo de música. 

Mesmo não havendo relatos sobre isso após esse questionamento, pôde-se 

verificar em outros momentos da entrevista que os mecanismos de busca das 

plataformas podem ser aprimorados, principalmente para possibilitar busca por 

trechos de letras das músicas. 

Além disso, a possibilidade de consumo offline e consumo de internet também 

foram comentados em diversos momentos ao longo das entrevistas, por isso, devem 

ser considerados como pontos importantes a serem levados em consideração pelas 

plataformas. 

Percebeu-se que os jovens considerariam como benefício se os aplicativos para 

escutar música integrassem funcionalidades de outras plataformas, como a 

possibilidade de buscar músicas pelo áudio (semelhante ao Shazam), incluir 

videoclipes (como no YouTube) e disponibilizar as letras das músicas (funcionalidade 

presente na Deezer): 

 
Difícil essa (pergunta), mas a primeira que me veio na cabeça foi a 
funcionalidade do Shazam, que é um aplicativo que eu acabo usando 
muito pra descobrir músicas que eu não conhecia e que estejam 
tocando... e acaba me redirecionando pro Spotify. Então se essa 
funcionalidade já estivesse dentro do Spotity, tudo em uma plataforma 
só, acho que me ajudaria. [...] Acho também que a própria compra de 
ingressos dentro da plataforma também seria interessante, porque 
eles já me avisam dos shows que vão acontecer perto de mim. 
(Entrevistado 8) 
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É, o Spotify tá começando a botar vídeo, né? Que até já vi alguns, eu 
acho isso legal, porque eu acho que é um plus. [...] Cara, mas esse 
negócio da letra que quero muito, sabia? [...] Eu sou muito ruim com 
letra, eu tenho a memória péssima, não sei a letra de nenhuma 
música, por mais vezes que eu ouvi, português, inglês, em nenhuma 
língua. Eu não consigo gravar a letra. E, mas eu tenho preguiça de 
estar escutando e ir atrás da letra. [...] Eu acho que é juntar tudo que 
você precisa num lugar só. (Entrevistado 1) 

 

Esses relatos corroboram a sugestão de Edelman e Singer (2015) de que a 

inovação na jornada pode ser algo sofisticado que integre vários serviços em uma 

única experiência direta do cliente, e pode-se considerar que as plataformas como 

Spotify e Apple Music que começaram a disponibilizar vídeos para consumo, já estão 

pensando em reduzir o diferencial que o YouTube tem com essa questão audiovisual. 

Algumas das sugestões dos jovens foram de serviços e funcionalidades já 

existentes mas não divulgados de forma eficaz, e por isso, há oportunidade para as 

empresas de promover essas funcionalidades e oferecer experiência mais completa 

para os usuários: 

 
Eu acho que colocar uns Top, tipo Top 100 músicas, alguma coisa 
assim. [...] Do artista ou tipo, sei lá, top mundial. Uns negócios assim, 
acho que ia ser bom porque geralmente as músicas conhecidas 
ficam… mas tem isso, não tem? [...] Acho que não o Apple Music não 
tem. [...] No Spotify eu acho que tem as mais tocadas mas eu não sei 
se fica no aplicativo. [...] Talvez letra fosse legal ter, porque não é em 
todas as músicas mas, às vezes, você escuta uma música e não pega 
qual é a letra da música. E aí você geralmente vai e entra no Google 
pra ver o que o cara tá falando, né? (Entrevistado 5) 
  
 
Talvez uma coisa que, pro exemplo, o “Novidades da semana”, 
quando você pega algo abrangente assim, ele vai vir com diversos 
ritmos diferentes. Então algo que fosse um pouco mais focado, tipo, 
ah novidades da semana voltado pra eletrônica, novidades pra 
semana voltado... sei lá... não sei, pra MPB, talvez. Mas, realmente, 
quando você pega, eu escuto de tudo ali, né? [...] Então seria legal se 
tivesse essa funcionalidade de pegar por ritmos, mas acho também 
que seria um pouco mais difícil também. (Entrevistado 3) 
 
 
Eu não sei. Eu acho que o que falta no Spotify pode ser até o que o 
YouTube tem, de avisar quando alguma coisa que, por exemplo, você 
vê mais, um estilo de música... e quando lança alguma coisa parecida 
com esse estilo, ele te manda uma notificação. O Spotify não manda 
quase notificação nenhuma, se for é mais propaganda. Então eu acho 
que faltava isso de alertar. (Entrevistado 6) 
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Quando tinha iPod ainda, eu lembro que o iPod criava a lista das 25 
mais ouvidas. E isso é uma coisa que eu sinto falta no Spotify. Você 
não tem assim o que você mais escutou. Podia ter uma playlist lá das 
30 que você mais escutou. (Entrevistado 11) 

 

De qualquer forma, mesmo já existindo algumas dessas funcionalidades, 

percebe-se que a automação na pesquisa e a personalização proativa com algoritmos 

para ordenar os produtos de forma inteligente, sugeridas por Edelman e Singer (2015) 

possuem bastante relevância no consumo dos jovens estudados.  

Os jovens buscam experiências personalizadas no seu dia-a-dia, e no consumo 

de música, isso pode ser complementado com notificações de lançamentos que façam 

sentido para seu gosto musical, além de recomendações de playlists considerando 

não apenas o seu gosto, mas também listas do que é mais consumido por região, por 

gênero musical e por artista, o que facilitaria a descoberta de músicas já filtradas por 

guardiões culturais de credibilidade. 

O modelo de negócio do YouTube foi questionado pelo Entrevistado 10, que o 

utiliza como principal plataforma para consumo de música. Nesse caso, a intenção 

era que o YouTube tivesse um modelo semelhante ao presente nas plataformas de 

streaming de áudio, com assinatura mensal para acesso ao conteúdo mesmo estando 

offline. Percebe-se que a intenção não era mudar a plataforma usada, e sim adaptá-

la para um modelo que facilite o acesso de conteúdo, mesmo que gerasse um custo 

para esse uso: 

 
Eu acho que o YouTube poderia ter… já me falaram que já foi assim, 
ou que já teve algum serviço parecido. Já me falaram que o YouTube 
teve isso [...] de ser tipo um Spotify. Poderia alguém pagar pelo serviço 
e você poder ter uma lista de músicas suas ou vídeos que você 
pudesse ver offline, sabe? Com certeza, eu assinaria. [...] Eu acho que 
poderia ter um sistema de você pagar um valor mesmo e poder ter 
suas músicas lá, tipo Spotify. (Entrevistado 10) 

 

Entretanto, nem todos os entrevistados sugeriram melhorias no consumo de 

música. Para muitos jovens, os modelos atuais das plataformas de streaming já estão 

adequadas para seu consumo, principalmente quando o consumo é mais superficial, 

no caso dos consumidores não exigentes: 
 
 
A minha interação com o Spotify não é muito aprofundada não.  [...] 
Não sinto necessidade de mais nada, hoje. (Entrevistado 2) 
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Cara, honestamente, não. Porque, no máximo, o que eu poderia 
reclamar é do anúncio no YouTube, mas o anúncio no YouTube é 
realmente onde eles ganham muito dinheiro, e o Spotify quando você 
paga eles removem os anúncios. (Entrevistado 4) 
 

 
Resumindo, os jovens entrevistados levam suas experiências de uma 

plataforma para outra, e isso leva a comparações e decepções por não contarem 

com determinadas funcionalidades e facilidades.  

Buscando oportunidades de melhorias nas plataformas de música, deve-se 

pensar em um benchmarking não apenas de competidores diretos do mercado da 

música, mas também de outros serviços de entretenimento e plataformas digitais de 

busca e consumo em geral.  
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6 CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES, SUGESTÕES GERENCIAIS, 
LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
6.1 CONCLUSÕES 

Em resposta à questão-problema do presente estudo, percebe-se que a jornada 

de decisão dos jovens cariocas com alto capital cultural, no que tange ao consumo de 

música popular, também inicia-se em etapa de consideração que, segundo Edelman 

(2010), o indivíduo é inundado por anúncios, exposições de marcas e contato com 

outros estímulos.  

Pelos relatos dos entrevistados durante presente pesquisa, concluiu-se que os 

jovens continuam sendo impactados pelas mídias tradicionais, mas músicas e 

videoclipes também são ofertados através das próprias plataformas durante seu 

consumo, e enquanto utilizam suas redes sociais. 

Para os jovens, a descoberta de novas músicas se dá principalmente através 

das próprias plataformas de streaming, além da rádio, indicação de amigos e ação 

externa dos influenciadores digitais que elogiam playlists, músicas e artistas 

específicos, e que acabam influenciando a jornada de decisão dos jovens, que são 

inundados com esses conteúdos nas redes sociais.  

Percebe-se então que na etapa de avaliação, os jovens buscam, mesmo que 

involuntariamente, a opinião de seus amigos e influenciadores de confiança, e que, 

de alguma forma, filtram as opções disponíveis, indicando músicas e artistas, assim 

como as plataformas de streaming sugerem músicas relacionadas ao gosto individual, 

através de algoritmos durante o consumo.   

A etapa da decisão de compra (ou consumo de música) é feita considerando a 

praticidade do jovem, que buscará a música da maneira que considerar ser a mais 

fácil no momento, utilizando um mecanismo de busca na internet ou procurando em 

sua plataforma de streaming.  

A etapa da compra é importante, entretanto, pelo que foi visto, por se tratarem 

de serviços com facilidade de assinatura e cancelamento, e geralmente com um 

período grátis de teste, muitos jovens testam novas plataformas com facilidade, mas 

se não se adaptarem ou sentirem alguma limitação no serviço, retornarão à plataforma 

anterior.  

O principal custo de mudança percebido foi em relação à familiaridade com o 

uso das plataformas e possível necessidade de aprendizado até se acostumar com o 
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novo layout e mecanismos para criar e escutar playlists. Se o jovem não encontrar um 

conteúdo em uma plataforma, buscará em outra.  

Após a compra, os jovens entram num “loop da fidelidade” com etapas de uso, 

elogio e vínculo, conforme sugerido por Edelman e Singer (2015).  

Conclui-se no presente estudo que as etapas de uso e vínculo são as que mais 

influenciam as decisões dos jovens durante o consumo de música, e por isso deve 

haver maior incentivo em relação a suas funcionalidades de uso e benefícios 

específicos para que sejam diferenciais, buscando criar vínculo com os jovens 

consumidores.  

Para Edelman e Singer (2015), o estágio de elogio é de extrema importância 

para as empresas que buscam o “loop da fidelidade”. Entretanto, percebeu-se nos 

relatos que nas plataformas não há espaço reservado ou incentivo a elogios, e que 

isso é feito de forma informal ou em outras plataformas, o que não necessariamente 

converte em mais consumo.  

O maior envolvimento dos jovens com interações e compartilhamentos nas 

plataformas ajudariam na afirmação do self agregado composto pelo grupo de amigos, 

proveniente de um gosto em comum de música, e as sugestões de músicas 

possibilitariam uma co-criação de identidades e gostos musicais de forma mais 

frequente. 

Considerando o objetivo da presente pesquisa de identificar as influências que 

são mais relevantes na tomada de decisão de jovens sobre o consumo de música 

popular, pela análise de evidências pode-se concluir que o jovem recebe bastante 

influência de seu grupo de amigos e das celebridades endossadoras com as quais os 

jovens interagem nas redes sociais, mas também há bastante influência das 

recomendações feita por algoritmos e playlists criadas pelas plataformas. 

Os jovens seguem perfis de artistas e influenciadores digitais com intuito de 

conhecer mais a vida pessoal dessas celebridades, mas considerando os relatos da 

presente pesquisa, pode-se concluir que esses influenciadores atuam como guardiões 

culturais, que segundo Solomon (2011), são críticos e formadores de opinião no 

sistema de produção de cultura.  

No caso do presente estudo, verificou-se que os artistas têm influência no 

consumo dos entrevistados, indicam as tendências e, de certa forma, indicam novas 

músicas e artistas para os jovens, que muitas vezes seguem os influenciadores 

exatamente para descobrir as novidades culturais.   
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Com relação aos critérios de decisão, confirmou-se nos resultados encontrados 

a partir das entrevistas que a qualidade na reprodução do áudio das músicas foi pouco 

valorizada como um diferencial tanto para decidir que plataformas escolher, como 

durante sua jornada de decisão de que música vai consumir.  

Os critérios mais relevantes percebidos para escolha da plataforma foram a 

facilidade na busca e navegação; sistemas de recomendações de músicas baseados 

em algoritmos; facilidade em montar playlists; disponibilidade de catálogos 

abrangentes; notificações e consumo de internet.  

Deste modo, considera-se que o objetivo final dessa pesquisa foi atingido, tendo 

sido identificadas as etapas e influências que ocorrem na jornada de decisão de jovens 

cariocas com alto capital cultural sobre o consumo de música popular. 

Confirmou-se também que os jovens não têm mais o hábito de consumir música 

comprando CDs e DVDs, o que corrobora os relatórios de mercado. Entretanto, 

observou-se que o rádio ainda é um meio muito usado pelos jovens, principalmente 

em momentos de deslocamento e ainda tem importância na descoberta de novas 

música.  

Através das entrevistas, foi possível identificar que Spotify e Apple Music são os 

meios de consumo mais utilizados pelos entrevistados nessa pesquisa, e que pagar 

por esses serviços é visto como algo positivo, justo, e que agrega valor a sua 

experiência no consumo de música, mesmo que o jovem divida esse custo com outras 

pessoas.  

Percebe-se uma segmentação clara, de modo que o YouTube é utilizado como 

plataforma principal apenas por jovens não exigentes, que não são aficionados por 

música. Essa plataforma também é utilizada para buscas específicas de músicas por 

ter um mecanismo mais adequado mesmo quando não se sabe o nome correto da 

música ou do artista.  

Por outro lado, os aficionados valorizam as funcionalidades oferecidas pelos 

planos de assinatura dos serviços de streaming  Spotify e Apple Music. Não se pôde 

concluir, entretanto, se esse grupo de aficionados são influenciadores em seus grupos 

de amigos, mas cabe uma pesquisa mais aprofundada, por parte dos aplicativos, com 

esse foco.  

Deste modo, a suposição inicial foi confirmada, entendendo que os jovens 

cariocas com alto capital cultural tomam decisões durante seu consumo de música 

com base em sugestões de influenciadores e formadores de opinião na internet e na 
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disponibilidade que encontram as músicas, podendo também ser sugeridas pelos 

algoritmos das plataformas.  

O compartilhamento de músicas foi considerado relevante para os jovens, visto 

que amigos e influenciadores divulgam músicas nas redes sociais, e isto influencia 

seu consumo, principalmente no que diz respeito à descoberta de novas músicas. 

Entretanto, percebeu-se que não há incentivo a elogios e compartilhamento nas 

plataformas, o que poderia influenciar ainda mais o consumo dos jovens.  

Além disso, a qualidade do áudio não foi percebida como diferencial durante a 

tomada de decisão dos jovens, enquanto que a facilidade de acesso e praticidade de 

uso foram consideradas essenciais durante a jornada de consumo dos jovens do 

presente estudo. 

 

 

6.2 SUGESTÕES GERENCIAIS 

Na finalização da presente pesquisa, identificou-se uma confirmação da 

tendência apresentada por Genes, Craveiro e Proença (2012) sobre um aumento do 

consumo de música em direção ao acesso de conteúdo por streaming. Porém, deve-

se refletir criticamente sobre de que forma essas plataformas deverão inovar e se 

adaptar, de modo que agreguem serviços e funcionalidades presentes em outros 

meios, buscando oferecer experiências diferentes num único lugar.  

Em relação às capacidades sugeridas por Edelman e Singer (2015) para as 

empresas desenvolverem jornadas mais eficazes na era digital, pode-se inferir que as 

plataformas de streaming atuais já estão estruturadas considerando a automação, 

personalização proativa, interação contextual e inovação na jornada, de modo que 

facilita o direcionamento dos jovens para um “loop da fidelidade” no consumo de suas 

plataformas e músicas sugeridas. 

Os jovens entrevistados consideram suas experiências em outros serviços e 

plataformas e podem se decepcionar se não contarem com algumas funcionalidades 

e facilidades. Por isso, buscando novas tendências e possíveis melhorias em 

funcionalidades, as empresas do mercado da música devem extrapolar suas 

comparações para plataformas e serviços de outros mercados, não apenas de 

entretenimento, como também plataformas digitais de busca e consumo, por exemplo.  

Como sugestão gerencial, recomenda-se que as plataformas de streaming de 

áudio aperfeiçoem seus mecanismos de busca de modo que reduzam a disparidade 
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percebida pelos jovens de que é mais fácil encontrar qualquer música no YouTube 

pois é possível buscar por trechos de letras de músicas ou escrever incorretamente o 

nome da música/artista desejado. 

Sugere-se às empresas do mercado da música desenvolver suas estratégias de 

marketing considerando não apenas os canais tradicionais de mídia, mas também 

fazendo benchmarking com outras empresas fora do setor. O uso dos  influenciadores 

digitais e campanhas que incentivem elogios e compartilhamentos nas redes sociais 

são fundamentais.   

Com a era digital, a relação entre marcas com clientes se modificou, obrigando 

adaptações constantes com inovações tecnológicas e mudanças nas funcionalidades 

e modelos de negócio. A partir dos relatos nas entrevistas, sugere-se que as empresas 

busquem agregar funcionalidades presentes em outros serviços, além de um 

aproveitamento mais intenso dos algoritmos e uma possível aposta no Big Data para 

uma análise de dados mais eficaz, com intuito de compreender o comportamento 

individual dos consumidores para compreender cada jornada e apresentar 

experiências e soluções personalizadas  para os jovens.  

 

 

6.3 LIMITAÇÕES  

A presente pesquisa prioriza a particularidade ao invés da generalização, de 

modo que seu valor está na descrição específica de temas desenvolvidos no contexto, 

devendo ser considerados seus limites metodológicos e de inferências.  

 

 

6.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Sendo a música algo muito presente na vida dos indivíduos e o impacto das 

inovações tecnológicas um tema tão importante, para futuros estudos, recomenda-se 

o aprofundamento constante nas questões relacionadas ao consumo de música.  

Como o presente estudo foi feito com jovens de maior poder aquisitivo de uma 

camada privilegiada da população, para pesquisas futuras sugere-se o 

aprofundamento sobre o perfil de consumo das classes C e D, buscando maior 

percepção de como se dá o consumo de música em diferentes contextos econômicos 

e culturais.  
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É importante destacar que o presente estudo encontrou resultados diferentes em 

relação ao efeito negativo do streaming no consumo de produtos físicos (CDs e DVDs) 

pelos jovens, apresentado por Nguyen, Dejean e Moreau (2014) sobre o mercado 

francês, e em relação a Happonen (2016) que sugeriu que, no mercado finlandês, 

menos indivíduos estão dispostos a pagar para consumir música por encontrarem 

diversas alternativas de acesso gratuito.  

Por isso, entende-se como relevantes novos estudos que comparem o mercado 

brasileiro com outros mercados, buscando entender a percepção dos consumidores 

no mercado emergente da música digital. 

Também sugere-se uma pesquisa quantitativa com intuito de analisar a 

percepção dos indivíduos quanto às funcionalidades dos serviços de streaming, o que 

ajudaria no desenvolvimento de estratégias e foco em inovações que agreguem 

serviços de outras plataformas e outros mercados, tornando a experiência mais 

completa e personalizada, tanto para aficionados por música quanto para 

consumidores não exigentes. 

Estudos dessa natureza contribuiriam para entender de que forma as empresas 

da indústria da música conseguiriam oferecer serviços acessíveis a orçamentos 

familiares reduzidos e de que maneira poderiam alavancar receita com esse público 

potencial. 
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8 GLOSSÁRIO 
 
4Shared – serviço de hospedagem e compartilhamento de arquivos criado em 2005 

Apple Music – serviço de streaming de músicas mantido pela Apple 

Avatar – representação virtual de um indivíduo no mundo digital 

Beyoncé – cantora, compositora e atriz americana nascida em 1981 

Big Data – termo de Tecnologia da Informação que se refere a grande conjunto de 

dados armazenados  

Cássia Eller – cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira nascida em 1962 

Cazuza – cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro nascido em 1958 

Deezer – serviço de streaming de áudio lançado em 2007 

Download – obtenção de conteúdo através da internet 

E-book – livro eletrônico 

eMule – aplicativo de compartilhamento de arquivos pela internet que trabalha com as 

redes eDonkey2000 e Kad. lançado em 2002 

Facebook – rede social virtual lançada em 2004 

Feed – lista de atualização de conteúdo em sites e redes sociais 

Florence and the Machine – banda britânica de rock formada em 2007 

Google – conglomerado que possui serviço de busca na internet onde é possível 

pesquisar sobre qualquer tipo de assunto ou conteúdo, lançado em 1997 

Google Play – antigamente conhecido como Android Market, é um serviço de 

distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, programas de televisão, músicas e 

livros, desenvolvido e operado pela Google 

Guitar Hero - série de videogames de gênero musical, lançado em 2005 

Hugo Gloss – jornalista e influenciador digital brasileiro, nascido em 1985 

Instagram – rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus 

usuários, lançada em 2010 

Internet – sistema global de redes de computadores interligadas 

iPhone – linha de smartphones desenvolvidos e comercializados pela Apple, lançada 

em 2007 

iPod – linha de players portáteis de áudio e vídeo projetados e vendidos pela Apple, 

lançada em 2001 

iTunes –  reprodutor de áudio e vídeo, desenvolvido pela Apple, para reproduzir e 

organizar música digital e arquivos de vídeo em computadores 
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iTunes Store –  serviço online de multimídia dentro do software iTunes que viabiliza a 

venda de músicas e filmes online, lançada em 2003 

Limewire – programa de computador de compartilhamento de arquivos baseado na 

rede Gnutella, tirado do ar em 2010 

Link – hiperligação que quando é clicada, encaminha para outra página na internet. 

Live – transmissão de conteúdo ao vivo feita através de redes sociais 

Lyric vídeo – videoclipe que contém as letras da música como principal elemento 

Maroon 5 – banda americana de pop formada em 1994  

Miguel – um cantor, compositor, e produtor americano, nascido em 1985 

Mobile – referente a telefone móvel celular 

Mood – termo em inglês que significa humor 

MP3 –  tipo de compressão de áudio  

MP3 player – aparelho eletrônico capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio 

do tipo MP3 

Nando Reis – um baixista, cantor, violonista e compositor brasileiro nascido em 1963 

Nego do Borel – ator e cantor brasileiro de funk nascido em 1992 

Netflix - provedora global de filmes e séries de televisão via streaming disponível a 

partir de 2007 

Offline – sem acesso à internet 

Online – com acesso à internet 

Pen drive – dispositivo de memória constituído por memória flash (EEPROM) 

Plano Free – serviços oferecidos com recursos básicos sendo gratuitos com 

propagandas ou limitações 

Playlist – lista de reprodução que designa uma determinada lista de músicas que 

podem ser tocadas  

Podcast – forma de publicação multimídia na internet que permite aos utilizadores 

acompanhar sua atualização 

Postar – publicar algo em uma rede social 

Premium – categoria de serviço online onde o usuário tem que pagar para usá-la tendo 

mais acesso do que na versão gratuita 

Printar – capturar a tela do computador ou celular 

Ringtones – tom de chamada feito por um telefone para indicar o recebimento de uma 

ligação 

Rock Band – série de videogames de gênero musical, lançado em 2007 
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Rock in Rio – festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina 

e realizado pela primeira vez em 1985 

Rolling Stones – uma banda de rock britânica formada em 1962 

Shazam – aplicativo de smartphones para identificação de música através do áudio  

Smartphone – celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por 

meio de aplicativos executados pelo seu sistema operacional 

SoundCloud - plataforma online de publicação de áudio utilizada por profissionais de 

música, lançada em 2007 

Spotify – serviço de streaming de música, podcasts e vídeo lançado em 2008 

Stories – função do Instagram em que é possível enviar vídeo ou foto, ficando 

disponível por 24 horas 

Streaming – distribuição digital de conteúdo multimídia através da internet 

TuneIn – serviço de streaming de áudio americano que oferece notícias ao vivo, rádio, 

esportes, música e podcasts, lançado em 2002 

Tweet – postagem no Twitter 

Twitter – rede social e servidor para atualizações breves de imagens, textos e vídeos 

Vibe – termo em inglês que significa vibração ou astral 

Whatsapp – aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de 

voz para smartphones lançado em 2009 

YouTube – plataforma de compartilhamento de vídeos lançada em 2005 
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9 APÊNDICE – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
APRESENTAÇÃO DO PARTICIPANTE 

• Nome 

• Idade 

• Curso / período 

• Hábitos de lazer 

 

TIPO DE CONSUMIDOR 

• Frequência que ouve música. Situações que ouve música. 

• Ouve música como atividade principal ou apenas secundário? 

• Ouve música mais sozinho ou em grupo? 

 

MEIOS DE CONSUMO DE MÚSICA 

• O que os jovens fazem para ouvir música? 

• Quando foi a última vez que pagou para ouvir música? Você e amigos 

compram CD/DVD? Familiares compram? O que acha disso? 

• Mostrar uma música nova que tem ouvido recentemente (solicitar para que 

participante toque a música para ver em que plataforma vai apresentar a música). 

• O que são plataformas de música? 

• Quais plataformas/meios que utiliza? Quais usa no dia-a-dia e quais usa em 

situações especiais? 

• Assina algum serviço premium de música? Conta individual ou familiar? Qual 

valor? O que acha desse valor? 

• Preço: quanto estão dispostos a pagar? Quais as motivações para pagar pelo 

serviço? 

• Há influência de amigos e família na escolha da plataforma pra ouvir música? 

• Percebe diferença entre as plataformas? Percebe benefícios específicos? 

• Que funcionalidades são diferenciais para escolha de como vai consumir 

música? 

• O que leva em consideração ao decidir em que plataforma vai ouvir a música? 

• O que é pirataria de música?  

• Já consumiu música de forma gratuita?  
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NÃO ASSINANTE 

• Meios de ouvir música no mercado. 

• Razões para não pagar pelo serviço. 

• Já utilizou? Quais os benefícios? 

• Amigos e família tem o hábito de pagar para ouvir música ou não? 

• O que o faria pagar para assinar um serviço? 

 

LANÇAMENTOS 

• Como é impactado pelo lançamento de músicas?  

• Ouve rádio? Em que situações? Qual é a importância do rádio para você 

consumir música? 

• Descobre músicas novas pelo rádio?  

• Como consome músicas em série? Consome músicas em playlists ou não?  

• Ouve álbuns completos ou não?  

• Costuma ouvir álbuns e playlists em ordens pré programadas ou ordem 

aleatória? 

• Segue perfis ou canais para descobrir músicas novas?  

• Que funcionalidades seriam interessante para descobrir músicas novas de 

seu interesse? 

• O que leva em consideração para decidir que música vai ouvir sozinho? E em 

grupo?  

 

RELAÇÃO COM ARTISTA 

• Como fica sabendo das músicas novas dos artistas que gosta? 

• Ouve os lançamentos por causa do artista ou espera alguém de confiança 

indicar? 

• Quando vai ouvir um lançamento, procura pela música ou clipe? 

• Vê diferença no lançamento apenas de música ou clipe? 

• Você e amigos tem interesse em compartilhar as músicas / clipes nas redes 

sociais?  

• Você e amigos interagem com redes do artista? Essa relação com artista é 

importante para os jovens?  
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• Segue perfil de artistas nas plataformas de áudio (Spotify, Deezer…)? Qual é 

o interesse? 

• Segue canais dos artistas nas plataformas de vídeo? Qual é o interesse? 

 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

• Qual a importância dos aplicativos para ouvir música? 

• Percebe algum benefício ou problema nos algoritmos das redes sociais? 

• Que funcionalidades que não existem melhorariam o consumo de música? 

 


