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1. RESUMO 

Este trabalho, ainda em fase de pesquisa, aborda o tema rock nacional 

independente pós anos 2000 e pretende estudar as relações com a sociedade atual, 

mercado fonográfico e meios de comunicação.  

2. Introdução 

Em meados de 1973, a indústria fonográfica começou a ver os primeiros indícios de 

uma crise. Em uma situação de crescimento demasiado, os processos e a 

monopolização das gravadoras sofriam para acompanhar a demanda.  

Este seria o prelúdio do desenvolvimento do mercado musical. O que nos primeiros 

indícios de crise apontavam para o vinil, anos mais tarde apontariam para seu 

sucessor: o Compact Disc (CD). 

O CD sofreria suas ameaças a partir da difusão dos computadores que vieram com 

um atrativo a mais aos amantes de música, os gravadores de discos embutidos.  

O efeito colateral trouxe uma constituição rigorosa contra a pirataria - venda de 

discos sem direitos autorais - ameaçando diretamente as gravadoras e grandes 

artistas.  A Lei 10.925/2003 alterou o artigo 184 do Código Penal, prevendo de três 

meses a um ano de detenção para quem violar os direitos do autor. A pena pode ser 

ampliada para até quatro anos se a violação tiver a intenção de lucro direto ou 

indireto.  

Em meados de 2000, o mercado musical buscava apenas quem poderia trazer 

retorno imediato aos caixas. “O interesse da indústria na descoberta do ‘novo’ foi 

substituído por uma politica imediatista e predadora. (...)”. (ALEXANDRE, 2002, 

p.368 e 369). Mas este pensamento não teria vida longa. 

A propagação da internet espalhou provocações aos antigos métodos. Trouxe o 

MPEG Layer 3, popularmente apelidado de MP3, formato que armazena áudio em 

arquivos menores e reduz a perda de qualidade.  

Iniciava-se a Era do “Faça você mesmo”, a geração que produz conteúdo em grande 

escala de forma totalmente independente e o distribui pela web. “No mundo em que 

qualquer um é sua própria gravadora independente e compartilha sua arte com o 



mundo em um segundo, o volume do ruído é ensurdecedor” (FORASTIERI, 2014, 

p.112). 

A onda gigante de compartilhamento de produções veio especialmente pelas redes 

sociais. Entre elas, algumas exclusivas ao meio musical como Napster e MySpace. 

Outras, com a intenção de socialização e interação, mas que acabaram colaborando 

para a distribuição como Orkut, Twitter e Facebook. Mais tarde, chegariam as 

plataformas de streaming, como o Spotify.  

3. OBJETIVOS 

Neste estudo, o objetivo será entender como as novas mídias que estiveram e estão 

presentes na sociedade contemporânea (Facebook, Twitter, Orkut, Napster e 

MySpace) interferem na produção de conteúdo musical independente, sobretudo no 

rock nacional. 

4. METODOLOGIAS 

Segue-se aqui um procedimento de averiguação qualitativa para atingir os objetivos 

propostos. Haverá análise de desenvolvimento e interação da sociedade 

contemporânea com as novas mídias citadas. Além de estudos de caso com as 

bandas Hateen, Supercombo e o artista solo Nevilton, que são conhecidos no 

contexto paulista e serão entrevistados para complementar o trabalho proposto e 

responder questões sobre consumo e produção do rock independente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir de estudos e pesquisas, a conclusão é de que a indústria fonográfica sofre 

mudanças drásticas com a virada do século. A chegada da internet apresenta aos 

músicos e público outras possibilidades de produção, consumo e distribuição.  

Com as novas fórmulas dispostas, os antigos métodos sofrem uma adaptação e 

passam por um período de entendimento.  A cena independente conquista seu 

espaço através das novas mídias. 

“(...) É preciso compreender que o fortalecimento da cena independente e a 

inovação tecnológica não surgem, necessariamente, como oposição da grande 



indústria”. (VICENTE, 2015, p.39). A partir do movimento crescente do underground, 

o mercado busca novos caminhos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O mercado alternativo é distinto da indústria fonográfica. Vendo as novas 

possibilidades e em busca de se atualizar, atualmente o mercado deixa seu formato 

conservador de lado e adota novos métodos. Sendo assim, tem procurado 

desempenhar seu papel de maneira mais solta e atual. 

A mudança de postura não aconteceu para ajudar o crescimento do mercado 

alternativo, mas para não ser atropelado por ele. Os artistas independentes agora 

buscam gravadoras para fazerem parte de selos que agregam valor à banda e ao 

show, mas não interferem em sua forma de produção. 

Assim, conclui-se que o independente não se considera parte do mercado 

mainstream, ainda que os mesmos não se encarem mais como ameaças. Agora o 

mercado musical permite escolhas.  
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