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RESUMO 

A Rede Social SoundCloud, desde 2007, vem estabelecendo uma possibilidade de 

relacionamento com internautas através de um objetivo: compartilhar arquivos e 

comentários sobre áudios e músicas. A Rede vem obtendo sucesso em muitos 

países. O intuito desta é analisar a evolução e as características da Rede para 

identificar os motivos desse sucesso e suas potencialidades no ambiente digital. 

Linha de Pesquisa: Linguagens Midiáticas. 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da Rede Social 1 

SoundCloud no comportamento do usuário da internet e suas consequentes 

influências nas demais redes sociais. 

O SoundCloud iniciou suas atividades em Estocolmo, na Suécia, mas se 

estabeleceu em Berlim, na Alemanha, em agosto de 2007. Foi criado pelo designer 

de som Alexander Ljung e pelo artista Eric Wahlforss, ambos suecos. 

A ideia da rede surgiu da necessidade pessoal dos seus fundadores. 

Produtores musicais, eles trocavam faixas de músicas quando perceberam a 

ausência de uma plataforma digital que permitisse compartilhar seus arquivos 

comentários sobre trechos específicos.  

Seu uso, no entanto, acabou se expandindo. A rede se consolidou como a 

principal plataforma para a produção, armazenamento e compartilhamento de áudio 

de qualquer natureza na web. 

Com mais de 38 milhões de usuários, o SoundCloud cresce 

exponencialmente. Utiliza um modelo de negócio denominado “freemium”, ou seja, 

oferece planos de uso gratuitos e pagos.  

Além de ser uma plataforma de compartilhamento, pesquisa e 

relacionamento, o SoundCloud é também um aplicativo de gravação de áudio, que 

pode ser baixado gratuitamente em smartphones2.  

                                                           
1
 As redes sociais da internet são os serviços criados com o propósito de facilitar as relações sociais de pessoas que 

compartilham os mesmos interesses, experiências ou ainda conexões na vida real. São caracterizadas como plataformas 

interativas, que contam com uma grande variedade de serviços agregados. Fonte: Internet Innovation 



 

 

OBJETIVOS  

Analisar de que forma o SoundCloud influenciou a produção de conteúdo de 

áudio digital na internet. Objetivos específicos: analisar o site como plataforma de 

publicação de áudio na internet; analisar o comportamento dos usuários, e elencar 

os diferentes públicos do site; estudar o impacto dessa rede nas plataformas digitais 

concorrentes diretos e indiretos e determinar sua influencia/importância na produção 

e propagação de conteúdo de áudio digital. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Pesquisa Exploratória e Descritiva - Método qualitativo, exploratório. Busca de 

informações a respeito do objeto de estudo, pesquisa bibliográfica e entrevistas. 

Busca de referências numéricas que sustentem a linha de pesquisa. 

Análise e comparação – Análise do comportamento do usuário e comparação com 

dados de uso dos sites concorrentes. Analisar dados de consumo de conteúdo 

sonoro na internet pré e pós lançamento do site SoundCloud. Verificar a evolução e 

traçando uma linha do tempo. 

DESENVOLVIMENTO 

Com o crescimento das possibilidades de transferência de dados à medida em que 

a internet evoluiu, facilitou-se a troca de arquivos de áudio que, no princípio, 

demoraria  muito tempo devido ao peso dos arquivos versus a velocidade de 

conexão. Em 1999 é criada a primeira versão do Napster, softwares P2P (do inglês 

peer-to-peer, person-to-person, ou par-a-par).  

Seu principal objetivo era a transmissão de arquivos. E seu surgimento 

possibilitou o compartilhamento em massa de músicas e filmes. Esse forte 

movimento gerou sucessores como WinMX, Kazaa, eDonkey, Morpheus, 

Audiogalaxy, Emule, Ares, SoulSeek, Shareaza, Lime Wire entre outros.  

Surge a da loja online de músicas da Apple Inc. a Itunes Music Store, 

desenvolvida com base no SoundJam MP, um aplicativo para a reprodução de MP3 

distribuído pela empresa de software Casady & Greene.  

                                                                                                                                                                                     
2
 Smartphone (telefone inteligente, numa tradução livre do inglês) é um telemóvel com funcionalidades avançadas que 

podem ser estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional. Fonte: Wikipedia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional


 

 

O streaming (fluxo contínuo, em inglês) como nós conhecemos hoje tomou 

forma no final da década de 1980 e começou a ser desenvolvido nos anos 1990.  

Streaming é o termo que usamos para a partilha de dados online. Os 

serviços de streaming de áudio funcionam, basicamente, como uma rádio online na 

qual o usuário pode escolher sua própria playlist (lista de músicas). Diferenciando-se 

dos serviços de download de música, com o streaming o arquivo de áudio não fica 

disponível no computador do usuário, ele é acessado exclusivamente online e dentro 

de um ambiente virtual. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As modificações pelas quais o SoundCloud vem sofrendo desde o seu 

lançamento visam dar mais vazão e visibilidade aos trabalhos dos usuários, o que é 

essencial a um dos objetivos da Rede: o usuário visa a divulgação quando carrega 

algo na plataforma, assim como busca uma forma de se beneficiar com essa 

divulgação.  

Outro ponto positivo da ferramenta: cada música tem um endereço próprio na 

internet - a chamada URL. Através dela, o usuário pode enviar por email ou 

compartilhar um único arquivo de áudio (enquanto outras plataformas fornecem 

apenas o link da página do artista). 
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