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RESUMO 

O presente trabalho pretende fazer uma análise da relação entre as estratégias 
de marketing e a música nativista, abordando as teorias acerca do surgimento 
do nativismo e sua consolidação como movimento cultural, bem como uma 
definição de marketing e mercado fonográfico. Procurou-se delimitar o trabalho 
à zona sul do estado do Rio Grande do Sul por esta ser considerada uma das 
mais importantes para este estilo musical. Com base em entrevistas, foi 
avaliado o conhecimento dos artistas nativistas sobre Marketing, mercado 
fonográfico e identificadas quais as estratégias de Marketing por eles utilizadas, 
para que se pudesse reconhecer a necessidade ou não de uma formação 
específica para este campo de atuação por parte dos artistas desta região. Por 
fim, com base nas entrevistas, e auxiliados pelas revisões bibliográficas, 
estabeleceu-se o papel do Produtor Cultural dentro desta relação entre as 
estratégias de marketing e o nativismo gaúcho. Dessa forma, após estabelecer 
todos estes dados, chegou-se à conclusão de como se dá a aplicação das 
estratégias de Marketing na música nativista produzida na região sul do estado 
do Rio Grande do Sul. 

 

Palavras-Chave: Nativismo, Música Nativista, Marketing, Produtor Cultural. 

  



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende hacer un análisis de la relación entre las 
estrategias de marketing y la música nativista, abordando las teorías acerca del 
surgimiento del nativismo y su consolidación como movimiento cultural, así 
como una definición de marketing y de mercado de producción musical. El 
trabajo fue delimitado a la zona sur del estado del Rio Grande del Sur, por ser 
esta zona, una de las más importantes para este tipo de música. Con base en 
entrevistas, fue evaluado el conocimiento de los artistas sobre su conocimiento 
acerca del marketing, mercado de producción musical y se identificaran cuales 
las estrategias de marketing utilizadas por ellos, para que se pudiera averiguar 
la necesidad o no de una formación específica para este campo de trabajo de 
parte de los artistas de esta región. Por final, basados en las entrevistas y 
auxiliados por las revisiones bibliográficas, se estableció el papel del productor 
cultural en esta relación entre las estrategias de marketing y el nativismo 
gaucho. De esta manera, luego de establecer todos estos datos, se llegó a la 
conclusión de cómo se da la aplicación de las estrategias de marketing en la 
música nativista producida en la región sur del estado del Rio Grande del Sur. 

 

Palabras-clave: Nativismo, Música Nativista, Marketing, Productor Cultural. 
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Introdução 

O Rio Grande do Sul possui uma cultura musical riquíssima e é berço de 

inúmeros intérpretes, cantores, instrumentistas e compositores de 

reconhecimento nacional e internacional. Dentro deste estado temos regiões 

que se manifestam de forma diferente quanto aos temas regionais, cada m 

respeitando as suas influências, mas buscando cantar ao mesmo tipo humano: 

o gaúcho. 

O fato de em 1947, um grupo de oito jovens terem dado início a um 

movimento que buscava resgatar as origens dos usos e costumes do homem 

do campo (do campeiro, do gaúcho em sua forma mais tradicional) fez com que 

os sons produzidos no Rio Grande do Sul fossem alavancados a patamares 

mais elevados, trazendo um reconhecimento, por parte da mídia, ao que era 

produzido para o próprio homem do campo. 

Entretanto, esse homem ouvinte, consumidor desse novo material, já 

estava inserido em outra realidade: a cidade. O processo de urbanização da 

música campesina deu-se através da criação de um espaço, o Centro de 

Tradições Gaúchas (CTG). Uma possibilidade do homem campeiro (de origem 

interiorana, ou com bases familiares diretamente ligadas ao meio rural) usufruir 

da sua musicalidade e dos seus hábitos ancestrais no meio urbano. 

Essa tendência criou uma nova musicalidade, conjuntos de baile 

surgiram e, junto com eles, uma forma de compor e tocar que é conhecida e 

reconhecida hoje como a música tradicionalista gaúcha. E essa música, mais 

voltada para as reuniões dançantes, geralmente com conjuntos musicais 

bastante numerosos (que lembram as antigas orquestras que animavam os 

bailes nos clubes das cidades), que canta as alegrias e romances do 

imaginário gaúcho, constituiu o que é chamado de vertente fandangueira da 

música regional gaúcha. 

Nascido nesse berço, configurou-se o que é chamado, hoje, de 

Nativismo Gaúcho, também uma manifestação cultural, baseada em vários 

pontos do já existente Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, e que 
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posteriormente se torna o principal contestador do próprio MTG. O Nativismo 

Gaúcho teve por marco inicial a 1ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana 

no ano de 1971 e, já no seu nascedouro, trouxe músicas que demonstravam 

ser diferentes, inseridas em um entendimento de mundo diverso do que era 

pensado dentro do tradicionalismo e mostrando um modo diverso de abordar 

os mesmos temas. 

Esse braço musical do Nativismo Gaúcho (seu aspecto mais influente) 

desenvolveu-se e fez-se mais forte nos dias atuais, com uma grande e prolífica 

produção fonográfica por parte dos artistas inseridos neste meio, porém não há 

estudos que dimensionem esse mercado, ou que determinem quais artistas 

utilizam estratégias de marketing em seu trabalho. 

O comportamento percebido de forma empírica no mercado é de que 

houve, nos últimos 5 anos, um decréscimo na aquisição dos produtos das 

gravadoras voltadas para este mercado, porém o número de shows cresceu e 

os espaços nas estações de rádio para esse nicho igualmente aumentaram. 

Entendendo o marketing como um processo de satisfação de 

necessidades a partir da criação de valor (Kotler, 2014), justifica-se o presente 

estudo, que se propõe a estudar a aplicação de estratégias de marketing à 

música nativista produzida na região sul do estado do Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, inicialmente, com base em uma pesquisa de dados 

secundários, definiu-se um conceito de música nativista, de mercado 

fonográfico, bem como as técnicas de marketing que podem ser utilizadas no 

mercado desta vertente musical. 

Em um segundo momento, foram mapeados e entrevistados os artistas 

residentes na região sul do RS, para que fosse possível avaliar o tamanho do 

mercado produtor de conteúdo nativista, bem como seu conhecimento sobre as 

técnicas de marketing. Por fim, com base nos dados colhidos, analisou-se o 

papel que o produtor cultural pode exercer nessa relação. 
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Metodologia 

Para MOREIRA (2004) ciência é a conceituação de homem e mundo, 

feita de maneira simbólica e que pode ser verificada através de uma análise 

que segue determinadas regras, a tal verificação pode-se chamar de pesquisa 

científica visto que ela segue normas rígidas quanto à sua forma, sistema, 

organização e racionalização. 

Segundo RUDIO (2008, p. 9)): 

Desta maneira, a pesquisa científica se distingue de outra modalidade 
qualquer de pesquisa pelo método, pelas técnicas, por estar voltada 
para a realidade empírica e pela forma de comunicar o conhecimento 
obtido. 

A pesquisa científica possui por si só um caráter social. Segundo 

BAQUERO (2009), baseado em regras e princípios científicos há a construção 

de um conhecimento novo, fruto de um processo de ações distintas e às vezes 

repetidas, mas que se inter-relacionam a fim de colher informações que sejam 

suficientes para analisar um fenômeno. É então a pesquisa social a pesquisa 

científica que busca compreender os fenômenos sociais. 

O método utilizado no presente trabalho é o do estudo de caso. Segundo 

YIN (2010, p. 24) o estudo de caso, enquanto método de pesquisa “é usado em 

muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados”. Ainda 

segundo o referido autor, o estudo de caso pode ser considerado como 

exploratório, descritivo e explanatório. 

Classifica-se a presente iniciativa como exploratória, pois buscou 

descrever fenômenos que se dão em um campo ainda pouco explorado pela 

ciência, onde, em termos mercadológicos, os esforços ainda são incipientes. 

Buscando adaptar o método ao objeto de estudo foram utilizadas três 

técnicas para que fosse possível chegar ao objetivo, em primeiro lugar foi 

efetuado um levantamento bibliográfico. O levantamento bibliográfico, para 

DIEZ et al. (2004), é buscar informações que possam colaborar com o 

entendimento sobre o tema pesquisado em literatura pré-existente. A 
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continuação foi efetuada uma pesquisa de campo. Ainda segundo DIEZ et al. 

(2004) esta é uma modalidade onde o pesquisador recolhe, registra, ordena e 

compara dados coletados em campo, seja através de instrumentos específicos 

para tal, como as entrevistas, ou através da observação de comportamentos. E 

finalmente foi utilizado o método reflexivo, que segundo VERGARA (2012), é o 

ato de refletir sobre dados colhidos durante a pesquisa, baseado em métodos 

orientados, afim de se obter uma postura crítica acerca do tema. 

Sendo assim, primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico das 

teorias acerca do Nativismo Gaúcho para que pudéssemos obter uma definição 

clara deste tema afim de caracterizar, com base nos dados levantados, o que é 

música nativista e definindo um conceito científico para ela. 

Da mesma forma, através de um levantamento bibliográfico, identificou-

se as técnicas de marketing utilizadas pelo mercado fonográfico e suas 

características. Para tal, definiu-se o que é marketing e como ele se aplica no 

mercado cultural. 

Em um segundo momento, foram mapeados e entrevistados os artistas 

residentes na região sul do RS, para que fosse possível avaliar o tamanho do 

mercado produtor de conteúdo nativista, bem como seu conhecimento sobre as 

técnicas de marketing. Por fim, com base nos dados colhidos, procurou-se 

analisar o papel que o produtor cultural pode exercer nessa relação. 

Com base nas entrevistas, foi avaliado o conhecimento dos artistas 

nativistas sobre marketing, mercado fonográfico e identificadas quais as 

estratégias de marketing por eles utilizadas, para que se pudesse reconhecer a 

necessidade ou não de uma formação específica para este campo de atuação 

por parte dos artistas desta região. Por fim, com baseados nas entrevistas, e 

auxiliados pelas revisões bibliográficas, se pôde estabelecer o papel do 

produtor cultural dentro desta relação entre as estratégias de marketing e o 

nativismo gaúcho. 
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Dessa forma, após estabelecer todos estes dados, chegamos à 

conclusão de como se dá a aplicação das estratégias de marketing na música 

nativista produzida na região sul do estado do Rio Grande do Sul. 
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1. Um conceito de música nativista: A Calhandra de Ouro 

No ano de 1971, a causa da impossibilidade de apresentar músicas com 

temática regional nos festivais de MPB, surge o primeiro festival de música 

nativa do Rio Grande do Sul na cidade de Uruguaiana, na fronteira com a 

Argentina: a 1ª Califórnia da Canção Nativa, que foi o primeiro festival do 

gênero em nosso país, segundo JAKS (2003) este nome teria sido sugerido por 

Colmar Duarte, um dos idealizadores do festival, objetivando relacionar 

totalmente este evento à cultura regional deste estado, e que tem como 

premiação maior o troféu Calhandra de Ouro, nome de uma ave da região que 

só canta estando em liberdade. 

A Califórnia surge para dar voz aos cantores gaúchos que tinham em 

sua forma de se manifestar, termos e acordes considerados demasiadamente 

regionais para a apreciação de um júri e de um público, que, de maneira geral, 

mesmo que suas origens assim o fossem, não estavam ligados ao gauchismo. 

Diziam que se era música regional, não era música popular. 

Fazendo uma análise da formação do estado do Rio Grande do Sul, o 

gaúcho recebeu múltiplas influências em sua formação e continua recebendo. 

Desde os primeiros povos que vieram de além-mar, lusitanos e castelhanos, 

que se mesclaram às etnias originárias desta região da América, 

posteriormente, aos africanos, e, depois, italianos e germânicos e demais 

povos que aqui se estabeleceram, percebemos uma gama enorme de variáveis 

culturais na formação desses tipos humanos presentes no RS. Nos dias de 

hoje, recebemos influência do mundo inteiro, visto que temos um vasto leque 

de informações novas a cada dia de maneira rápida e fácil, literalmente na 

palma da mão. 

Falando em influências, não podemos negar a fronteira como ponto de 

influência constante no cotidiano gaúcho. Segundo LEONARDI (2007, p. 17): 

As fronteiras sulinas formaram-se em contextos geopolíticos e 

beligerantes que acabaram mobilizando a população local de forma 

muito particular, marcando para sempre seu imaginário. Nessas 

terras do Sul, fronteira não é algo distante, limite espacial longínquo, 
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e sim parte de um processo histórico – de conquista territorial – que 

esteve direta e intimamente associado à própria formação da 

sociedade gaúcha. A importância real e simbólica da fronteira, para os 

gaúchos – algo que faz parte da sua identidade regional e de suas 

mais queridas tradições – , acabou gerando sentimentos semelhantes 

(embora não idênticos) em regiões fronteiriças de outros estados do 

Brasil. 

Dessa forma, não se pode negar a influência que exerce o uruguaio e o 

argentino nesse ser brasileiro. O Rio Grade do Sul possui fronteiras políticas 

simples e triplas, fronteiras secas ou enormes espaços de água que separam 

estes Estados de maneira política, mas não se pode pensar numa separação 

cultural principalmente das gentes que habitam estes locais 

Advindo da proximidade com estas fronteiras, temos um sentimento de 

pertencimento à um contexto latino-americano de maneira ampla, o que fazia 

com que estes artistas se colocassem em uma posição antagônica ao que era 

visto como música gaúcha, pois esta tinha seus parâmetros delimitados pelo já 

organizado Movimento Tradicionalista Gaúcho, e, aliado a esse contexto, a 

apropriação da bombacha, por pessoas que simplesmente se sentiam 

gaúchas, indo de encontro ao que pregava o MTG, fazia com que esta música 

necessitasse de um novo espaço para que pudesse ser apresentada, daí os 

palcos de festivais nativistas tornaram-se a principal vitrine desses artistas. 

Segundo MARQUES et al. (2011, p. 10) 

Também é importante ressaltar que muitos gaúchos participam dos 

dois movimentos sabendo diferenciar e respeitar cada qual com os 

seus fundamentos, pois apesar de terem ideias diferentes são parte 

da mesma cultura: a gaúcha  

Isso mostra que há sim uma crítica entre os participantes destes 

movimentos, entretanto, na maior parte dos casos, há um livre trânsito entre 

um ou outro movimento por aqueles que percebem as sutis diferenças entre os 

meios, e que se utilizam deles para alimentar suas necessidades. Às vezes 

existe o desejo de se ouvir Os Mirins, tradicional conjunto de bailes 
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tradicionalistas, bem como às vezes há a necessidade de se ouvir um Jader 

Leal, músico nativista. 

Segundo MARCON (2010), percebe-se um permanente fluxo de 

informações entre o Rio Grande do Sul e seus vizinhos castelhanos (Argentina 

e Uruguai), o que corrobora a ideia de FERRARO (2006) sobre a abertura para 

as influências musicais advindas dos países limítrofes ao Rio Grande do Sul. A 

pesquisadora também coloca que a música nativista ultrapassa os limites 

artísticos, deixa de ser um meio de expressão dos sentimentos dos artistas e 

passa a ser um agente ativo nas relações político-culturais do Estado, dessa 

forma, pode-se dizer que é um movimento artístico-cultural consolidado no Rio 

Grande do Sul.  

Para FERRARO (2006, p. 6): 

A aparição do nativismo de forma discreta se dá através dos festivais 
de música regional na década de 70. Como movimento, toma forma 
nos anos 80, trazendo a modernização da tradição e uma mensagem 
de integração com as culturas de países vizinhos, assim como um 
câmbio no aspecto ideológico proposto pelos tradicionalistas. O 
Movimento Nativista e suas ideias progressistas trouxeram novos 
ares para a música regional em vários sentidos: nas composições, 
nas instrumentações e no refinamento de poesias e letras das 
canções do movimento. 

Portanto, definimos então o Nativismo Gaúcho como um movimento 

estético-musical progressista que tomou até mesmo um caráter político dentro 

das disputas culturais do Rio Grande do Sul. É um movimento nascido e criado 

dentro do meio tradicionalista, mas que possui características de um 

movimento de contracultura e que busca uma modernização dos elementos 

culturais tradicionais do RS; um movimento que faz uma releitura da própria 

cultura do Estado a fim de difundi-la, de maneira ampla e democrática, nas 

suas mais diferentes manifestações, que age principalmente através de uma 

nova estética cultural, e que passou a ser o principal crítico do próprio 

Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

Esse movimento estético-musical possui uma linguagem nova e própria, 

que traz em si os elementos característicos do homem do campo, aliados aos 

movimentos musicais modernos e com influências das mais diversas vertentes 
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musicais existentes, principalmente elementos do folclore argentino e uruguaio, 

assim como arranjos e acordes do Jazz. Essa é a música nativista, a 

confluência do antigo e do moderno em um mesmo som, sem deixar de lado o 

gauchismo, o regionalismo, ou como dizem alguns, o folclorismo. 
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2. A Música nativista, o marketing e o mercado fonográfico 

No presente capítulo serão abordadas as técnicas de marketing 

utilizadas pelo mercado fonográfico de maneira geral, e também serão feitos 

alguns apontes acerca da realidade do mercado fonográfico brasileiro, e por 

sua vez, do mercado fonográfico da região sul do Rio Grande do Sul. 

A música nativista, como já foi visto, é um dos meios naturais de 

comunicação entre as diversas manifestações culturais latino-americanas 

devido à sua abertura e receptividade aos inúmeros sons, instrumentos e 

manifestações sociais das músicas produzidas neste continente. Tal fenômeno 

gera uma expansão das fronteiras políticas e geográficas pré-existentes, o que 

nos leva a uma expansão de fundo econômico decorrente desse mercado que 

surge do comércio cultural. 

Essa possibilidade de expansão cultural, segundo CANABARRO et al. 

(2013), reflete-se em uma abertura comercial para esse novo produto nascido 

no Rio Grande do Sul. A indústria fonográfica torna-se a principal beneficiada 

dessa nova estética musical, pois diversos artistas têm seus trabalhos 

gravados não só em discos individuais, mas também em obras coletivas, como 

as coletâneas dos festivais realizados por todo o estado do Rio Grande do Sul.. 

Os festivais nativistas ganharam um espaço imenso no Rio Grande do 

Sul, a tal ponto de haver mais de 80 festivais em um mesmo ano, por mais de 

dois anos consecutivos, e tomando por base estes números, pode-se estimar 

uma produção de mais de 800 músicas gravadas só em coletâneas de festivais 

nestes anos. 

Outro exemplo desta abertura cultural e comercial é a 

internacionalização da música produzida no Rio Grande do Sul para países de 

fora da América do Sul. Temos vários exemplos de artistas gaúchos que 

possuem trabalhos divulgados, ou até mesmo gravados na Europa, Ásia e 

Américas do Norte e Central. 
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Entende-se o marketing, neste contexto, como um processo complexo, 

por meio do qual tanto os artistas como o público obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de valor entre si. 

Há, portanto, um mercado de música nativista, mercado composto pelos 

artistas do nativismo, pelos apreciadores desta arte musical e pelos 

intermediários, sejam as gravadoras, no caso de produtos fonográficos, ou 

outros comerciantes de moda (estética gaúcha) ou produtos e serviços, 

luthiers, comerciantes de instrumentos musicais, empresas de produção de 

espetáculos, iluminadores, sonorizadores, equipes de filmagem, etc. 

Ou seja, o mercado nativista é um elemento que precisa ser levado em 

conta, pois gera emprego e renda em muitas comunidades que consomem os 

produtos e serviços produzidos. Esse mercado exige novas formas de 

relacionamento, e o marketing, enquanto a ciência que estuda o processo de 

satisfação de necessidades por meio da criação, oferta e troca de valor (Kotler, 

2006, p.3), pode aportar estratégias para viabilizar tais relações, que por vezes 

são complexas e englobam toda a amplitude e a distância entre o campo e a 

cidade (os meios rural e urbano). 

A perspectiva de marketing a ser utilizada deve ser a que segundo 

O’REILLY et al. (2013) considera um marketing mais holístico, aberto e que 

contempla uma série de outras disciplinas para que se possa considerar a real 

profundidade do mercado musical, que vem sofrendo fortes mudanças 

principalmente desde os anos 90. 

Igualmente, utilizando a aproximação de STREHLAU (2008) sobre o 

marketing cross-cultural, devemos considerar as necessidades do consumidor 

como primordiais, mas para isso, devemos entender toda uma conjuntura que 

nos mostra um mercado altamente tecnológico no tocante às informações e às 

comunicações e toda uma confluência que nos leva a crer que a globalização 

age de modo imperativo na economia mundial. 

O que se reflete perfeitamente num mercado que abrange não só um 

país de dimensões continentais, como o Brasil, mas em toda uma zona 
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internacional de livre comercio como é o Mercosul, que atualmente busca a 

integração comercial e econômica através de ações culturais, fator que o 

movimento nativista já conhece e utiliza desde os seus primórdios. 

Para MACHADO NETO (2011) pode-se fazer quatro diferenciações para 

marketing cultural, mas de forma mais generalista, segundo ele, marketing 

cultural é toda a atividade que, de maneira deliberada, busca meios para 

viabilizar produtos ou serviços, que possam ser comercializados ou 

franqueados para atender às demandas culturais de uma determinada 

comunidade. 

OTEGÓN et al. (2013, p. 52) diz que: 

É por isso que quando o marketing se vincula ao universo da música 
como ferramenta de ajuda para projetar a expressão artística e 
fortalecer seu posicionamento, se abre uma ampla gama de 
possibilidades que abarca elementos tangíveis e intangíveis, 
passando desde a comercialização de CD’s musicais e exibição de 
cartazes publicitários até a apresentação ao vivo e a mesma 
promoção online – ou em forma de banner, vídeo ou áudio – entre 
muitas outras. Somando-se a isso conceitos originais das artes 
musicais, as artes de gravação, as ciências sociais e 
complementando, os conhecimentos de índole financeira e 
administrativo.1 

 

Essa necessidade de novas estratégias de marketing, que acompanhem 

as mudanças dos novos tempos, cada vez mais velozes, se reflete nos 

números. Segundo o relatório da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica, divulgado em abril deste ano, as receitas mundiais deste mercado 

sofreram uma redução de 0,4% em 2014.  

Ainda em 2014, de maneira global, as vendas físicas caíram 8,1%, 

entretanto, as receitas da área digital cresceram 6,9%, e representam 46% das 

vendas mundiais de música. Segundo o mesmo relatório, a América Latina foi a 

única região do mundo com crescimento no mercado fonográfico (+7,3%). 

                                                           
1 1 Citação traduzida, pelo autor, do texto original “Documentos de trabajo. Maestría em Gerencia 
Estrategica de Mercadeo”, de OTEGÓN, Leonardo et al. (2013). 
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Para MARCHI et al (2011), as empresas estão buscando novas 

maneiras de estabelecerem relações com seu público alvo, utilizando sim as 

noções já consolidadas de marketing, mas também buscando inovar nas suas 

ações e investindo também em pesquisas para melhor atender seus 

consumidores. Porém, estas novas maneiras ainda não estão sendo postas em 

prática, não é possível identificar uma nova estratégia de marketing sendo 

utilizada na região sul do Rio Grande do Sul por parte dos agentes do mercado 

fonográfico estabelecidos nesta região. Vemos ainda uma visão de que 

marketing é apenas fazer propaganda, esquecendo-se da necessidade 

primordial de prestar atenção ao cliente e buscar atender suas necessidades, 

além de conseguir formar um vínculo com esse cliente, de forma a fidelizá-lo. 

Em 2014, pela segunda vez em cinco anos, o recuo do mercado físico 

de música (-15%) foi compensado pelo crescimento nas receitas digitais 

(+30%). Podemos perceber então que as estratégias de marketing adotadas 

pelo mercado fonográfico, de modo geral, não estão sendo eficazes quanto ao 

seu propósito, visto que os artistas da vertente nativista, preponderantemente, 

se utilizam ainda da música física como forma de comercialização do seu 

trabalho. 

Sendo assim, não se vê um mercado fonográfico preocupado com essas 

demandas culturais específicas. Não temos na região sul do Rio Grande do Sul 

uma real preocupação com esta estética musical que, se colocarmos a 1ª 

Califórnia da Canção como marco inicial, já possui quase 45 anos de trajetória, 

ou seja, não é uma novidade no mercado. 

Há diversas gravadoras por todo o estado, mas poucas voltadas para 

esse tipo de manifestação artística, além da falta de espaço nas lojas que já 

comercializam a música em mídias físicas, onde geralmente se encontram 

essas obras nos cestos de promoção ou liquidação. 

Portanto, verifica-se um problema na distribuição das obras, 

principalmente pela falta de conhecimento dos agentes do mercado fonográfico 

a respeito do público consumidor desta vertente artística, bem como de um 

investimento por parte dos artistas em conhecer seu público, seus hábitos de 
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consumo e de lazer, de tal forma que se possa fazer chegar a música a quem a 

consome de fato. 
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3. Os artistas nativistas e o marketing 

O presente capítulo tem por objetivo identificar a visão do artista acerca 

do mercado fonográfico e conhecer sua relação com o marketing, bem como 

compreender como esse artista se utiliza desta ferramenta em seu trabalho. 

Não há aqui, a pretensão de apontar erros e defeitos, e sim de observar pontos 

importantes que possam ser trabalhados pelo produtor cultural, como veremos 

no próximo capítulo. 

Algumas das entrevistas foram feitas diretamente aos artistas na 

oportunidade de encontros em festivais de música ou em conversas informais, 

sem gravação ou anotações para que isso não interferisse na fala dos 

mesmos. O instrumento utilizado para as entrevistas encontra-se no Apêndice 

1. 

É necessário, para este capítulo, estabelecer uma definição de mercado 

fonográfico e uma definição de marketing, para que possamos fazer o 

contraponto entre as teorias já consolidadas sobre estes temas e a visão que 

os artistas tem sobre isso. 

Sobre mercado fonográfico, define-se que: 

Além das companhias gravadoras (majors e independentes), que 
protagonizam este cenário, encarregadas da produção e venda de 
gravações em seus vários formatos. O mercado fonográfico, em 
última análise, compreende também a atuação da imprensa 
especializada, dos fabricantes e distribuidores de equipamentos, 
como instrumentos musicais, aparelhos de gravação e tecnologia de 
reprodução; dos contratos de comercialização, royalties e direitos 
autorais, além dos empresários particulares e os chamados 
"agenciadores de licenciamento". (SILVA, 2001, p. 1) 

Portanto, o mercado fonográfico pode ser definido como um conjunto de 

atores que tem por finalidade a distribuição de música. Tais atores vão desde o 

fabricante de instrumentos até a loja especializada em vender música, seja ela 

digital (streaming) ou física (LP, CD, DvD, Blue Ray), passando pelo produtor 

musical e até mesmo pela imprensa especializada. 

Alguns entrevistados não possuem esta visão de maneira ampla, para 

eles o mercado fonográfico é apenas o ato de produzir música e colocá-la a 
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venda seguindo uma tendência de caráter econômico, que somente produz o 

que é vendável, entretanto isto representa apenas parte do mercado. Uma 

outra parte dos entrevistados, entende o mercado fonográfico de maneira um 

pouco mais clara no tocante à definição de Silva, para eles o mercado 

fonográfico é um campo de atuação, onde se produz e divulga arte (música), 

seja ela em formato digital ou física, e que dentro deste campo estão empresas 

especializadas na produção, gravação e distribuição desta manifestação 

artística. 

Um dos entrevistados, coloca de forma bastante enfática, que o mercado 

fonográfico voltado para a música nativista está bastante defasado e que os 

profissionais atuantes nesta vertente devem procurar se atualizar quanto às 

necessidades do público e dos próprios artistas, cuidando para que não se 

perca o cunho regional das obras comercializadas. 

Desta forma podemos observar que há um grande distanciamento entre 

a teoria e a prática, pois de todos os entrevistados, nenhum deles colocou, 

como agentes deste campo de trabalho, os produtores culturais, a imprensa ou 

até mesmo os fabricantes de instrumentos musicais e aparelhos voltados para 

a música. Mesmo o mercado sendo composto por um número grande de 

profissionais, o foco do presente trabalho permanecerá sobre o produtor 

cultural. 

Quando se fala em marketing a maioria das pessoas traz à mente a 

propaganda. Tal distorção se dá pela visão reducionista de que o marketing é 

apenas uma ferramenta de venda.  

Mas o marketing não se resume a propaganda, segundo KOTLER 

(2006, p. 3): 

Definimos marketing como um processo administrativo e social pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por 

meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros. 
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Portanto, a ideia do marketing apenas como uma ferramenta de venda, 

que busca somente o lucro financeiro fica para trás, pois ele é um processo 

“administrativo e social” voltado para a obtenção de bens e/ou serviços 

necessários ou desejáveis e por fim, levando à troca de valores, sejam 

pecuniários ou não. Nesse contexto, é possível entregar uma poesia e receber 

uma melodia em troca, ou entregar uma obra fonográfica e receber moeda 

corrente em troca. 

Quando questionados sobre o marketing, os artistas nativistas se 

posicionaram descrevendo-o como uma forma de propaganda de um 

determinado produto. Alguns complementaram dizendo que seria também uma 

estratégia para manter esse produto atrativo e em circulação no mercado, 

desta forma, divulgando o trabalho musical apresentado, proporcionando maior 

visibilidade também ao compositor das obras, trazendo à luz da discussão o 

que foi dito sobre os diversos profissionais do mercado fonográfico. 

Entre todos, apenas um entrevistado proporcionou uma definição clara e 

objetiva, que se aproxima do que nos diz Kotler, com uma conotação mais 

mercadológica. O entrevistado diz: 

Marketing é um conjunto de ações utilizadas para identificar e 

satisfazer as necessidades do consumidor, bem como as estratégias 

usadas para a publicidade, venda e andamento do negócio. 

(TEIXEIRA, André. 2015) 

Desta afirmação de André Teixeira, até a definição de Kotler, percebe-se 

uma proximidade muito grande, é possível verificar uma grande afinidade com 

as teorias acerca do marketing. Mas tal percepção se dá em função do artista 

ter sido estudante de Publicidade e Propaganda. 

Outros artistas, que também estão buscando especializar-se neste ramo 

e que já compartilham desta afirmativa de André, a exemplo do cantautor 

Lisandro Amaral, que recentemente ingressou na faculdade de Marketing. 

Outro entrevistado aponta um aspecto sobre o marketing conforme o 

que foi dito no capítulo anterior quando MARCHI et al. (2011) aponta que deve-
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se estabelecer uma relação com o público alvo, o entrevistado coloca que o 

marketing serve para tornar um produto devidamente aceitável e confiável, 

estabelecendo dessa forma uma relação mais concreta com aqueles que o 

consomem. 

É possível afirmar que há uma lacuna a ser preenchida neste setor, há 

um espaço a ser trabalhado e que requer constantes atualizações por parte do 

profissional que pretende atuar nesta área do marketing relacionado ao 

nativismo. Portanto, há uma dificuldade muito grande por parte dos artistas em 

atuar nesta área visto que os mesmos devem preocupar-se simultaneamente 

com a criação e a arte e com os aspectos mercadológicos do negócio, duas 

faces distintas da mesma realidade que, caso não sejam bem administradas, 

podem acabar atrapalhando uma à outra. 

Daí a necessidade de um profissional que se especialize no campo do 

mercado fonográfico e que entenda as linguagens do artista e do seu público, 

de tal forma que além de facilitar a relação artista/ mercado/ público, poderia 

também agir de maneira a melhorar esta relação. 

Foi observado no capítulo anterior também, o que disse STREHLAU 

(2008), atualmente o mercado está altamente tecnológico e que os 

profissionais que se utilizam do marketing para projetar seu trabalho devem se 

apropriar dessas tecnologias se não quiserem ficar estagnados no tempo. 

Todos os entrevistados, sem exceção, se utilizam das mídias digitais 

para divulgação do seu trabalho, mesmo que de maneira não intencional, ao 

escrever versos ou simplesmente divulgar uma nova música para apreciação 

dos amigos nas redes sociais, entretanto, essa divulgação efetuada na Internet 

é visível mundialmente, de maneira que inúmeras pessoas tem acesso a isso, 

mesmo que estes artistas não saibam, este contato, que se pode dizer mais 

íntimo, é o que acaba por estabelecer o primeiro passo na criação de um 

vínculo entre o artista e espectador. 

Nesse contexto, alguns artistas afirmaram utilizar as redes sociais para 

divulgar seu trabalho por se considerarem às margens do mercado fonográfico, 
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considerando que este somente coloca à venda produtos de alta aceitação pelo 

mercado consumidor, que existem regras a serem seguidas e por não se 

submeterem a elas acabam ficando marginalizados, quase em uma 

mendicância apesar do alto valor artístico da sua obra. 

Tais artistas buscam comercializar sua obra de forma independente, 

buscando nichos onde possam sobreviver produzindo música com orçamentos 

reduzidos e investindo pouco em promoção, utilizando como ferramenta de 

segregação de mercado as próprias redes sociais. 

As emissoras de rádio também são colocadas como meio de divulgação 

dos trabalhos desses artistas. Desta vez se nota o rádio como parte do 

mercado fonográfico de uma forma positiva, pois os entrevistados já haviam 

manifestado um certo desconforto com as grandes empresas deste mercado 

por seguirem uma lógica mercadológica puramente econômica, entretanto, é 

sim o rádio apontado como um dos meios naturais de divulgação das obras 

fonográficas nativistas. 

Como as emissoras de rádio, os festivais de música nativista são 

também considerados um meio natural de divulgação das manifestações 

artísticas nativistas, e por isso são enxergados como parte do mercado 

fonográfico atual, visto que possuem uma produção fonográfica representativa 

dentro do estado do Rio Grande do Sul. 

Alguns artistas não possuem a música como meio principal de sustento. 

Nem todos conseguem ter somente a música como fonte principal de renda. No 

mercado fonográfico do Nativismo Gaúcho há desde domadores até 

engenheiros que se dizem poetas nas horas vagas, ou músicos por devoção à 

um passado que ainda é presente em suas vidas. São artistas por que assim 

se definem e por respeito àqueles que os escutam. 

Dessa forma, podemos observar artistas com uma vocação natural para 

a música (tocada ou cantada), intérpretes vocais e instrumentistas que dedicam 

horas a fio do seu dia, no estudo das técnicas musicais e que não conseguem 

ter isso como meio principal de sustento. O mercado fonográfico exige do 
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artista muito mais do que música. Este mercado exige um tipo de profissional 

capaz de se dedicar exclusivamente às suas necessidades, deixando de lado a 

carreira artística, ele exige um profissional especializado para o fomento da 

criação e promoção dos produtos criados por estes artistas. 
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4. O papel do produtor cultural nesta relação 

No contexto do Nativismo, é essencial descobrir quem é o produtor 

cultural, sua função na sociedade atual e na fruição da cultura. Mas traçar um 

perfil do produtor cultural não é tarefa simples ou que se consiga em poucos 

parágrafos, portanto, a proposta atual é a de definir um papel a esse 

profissional dentro do mercado nativista.  

O potencial econômico da cultura é reconhecido mundialmente, não só 

pela capacidade de gerar renda e dividendos para a economia mundial mas 

também pelo fator do desenvolvimento humano e social, como coloca BRANT 

(2004). O autor também afirma que o setor cultural possui uma cadeia 

produtiva própria, que associa diversos agentes, dos artistas e produtores aos 

consumidores finais, incluindo-se as políticas públicas em cultura, a maioria 

delas patrocinada e proposta pelos governos. Ainda mais se tratando de uma 

área específica como é a do presente trabalho, a zona sul do Rio Grande do 

Sul possui uma extensa faixa de fronteira. 

Referindo-se a essas zonas LEONARDI (2007, p. 12) diz que: 

Essas particularidades culturais da vida nas fronteiras, não podem ser 

esquecidas por aqueles que elaboram políticas públicas no Brasil, 

sob pena de elas se tornarem inexequíveis. 

Há toda uma trajetória a ser percorrida até que o consumidor de um bem 

ou produto cultural possa usufruir a obra exposta ou adquirida. O produtor 

cultural é parte desse percurso, segundo BARBALHO (2013), agindo 

intensamente no mercado cultural, trabalhando o marketing, a economia, as 

relações interpessoais, o direito, a arte, e etc. 

Portanto o produtor cultural deve ser capaz de exercer múltiplas funções 

em um único ramo de atividade: deve produzir, intermediar, agenciar e mais um 

sem número de atividades de uma só vez. O que exige desse profissional, um 

conhecimento vasto e atualizado no tocante às técnicas de gestão, marketing, 

políticas públicas em cultura e legislação cultural, bem como na parte mais 
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teórica da sua formação, para que possa pautar estudos e possíveis avanços 

no campo da produção cultural. 

Pode-se dizer então que o produtor cultural é aquele profissional 

responsável por fazer a relação entre cultura, e seus elementos, e o 

consumidor final do produto que porventura surja deste processo de 

elaboração. O produtor cultural deve pensar a cultura e trabalhar de forma que 

esta seja colocada de maneira simples àqueles que possuem o desejo ou a 

necessidade de consumi-la, bem como agir para que os trabalhadores da 

cultura tenham meios suficientes para que possam exercer suas funções. 

Para isso este produtor cultural deve traçar metas e planos. Segundo 

ICHIKAWA (1997), o planejamento estratégico busca diminuir os riscos de se 

tomar uma má decisão, a partir da previsão do ambiente, e da integração das 

decisões em um plano que as norteie, mas não é possível, em nenhuma 

hipótese e sob nenhuma perspectiva, fazer uma previsão exata sobre os 

acontecimentos futuros numa conjuntura onde não existem certezas e onde o 

fluxo de influências também é uma variável. 

O pressuposto da economia já prevê a administração de recursos finitos 

e desejos infinitos, ora, nisso já podemos perceber que existem “N” variáveis 

que surgirão no decorrer do tempo e que devem ser equacionados no seu 

surgimento, não antes. Daí a necessidade de um profissional bem capacitado e 

amparado por uma tecnologia adequada, para a obtenção de resultados 

positivos, o que serve tanto para o produtor cultural como para o artista e para 

todos os demais elementos constituintes do mercado fonográfico. 

Percebeu-se ao longo da pesquisa que nem todos os entrevistados 

trabalham em parceria com o produtor, muitos deles procuram exercer esse 

papel. Esta atitude não os desqualifica como produtores, entretanto, sua 

profissão é a música, suas preocupações estão voltadas para as suas 

composições, e ter que, ao mesmo tempo, cuidar da obra e da sua distribuição 

pode acabar prejudicando as duas coisas, o que inevitavelmente acaba 

acontecendo muitas vezes, assim como é notável também o crescimento das 
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carreiras artísticas daqueles que se utilizam do produtor cultural para esta 

função. 

Em conversas com diversos produtores, todos foram unânimes ao dizer 

que procuram tirar dos artistas a quem representam, a responsabilidade de 

agenciar e gerenciar suas carreiras artísticas. Os profissionais da música 

nativista ainda estão desacostumados à esta figura atuando nesse meio. Os 

produtores culturais até então, eram vistos somente como organizadores de 

eventos (shows e festivais), não existia uma visão mais profunda acerca da 

área de atuação deste profissional moderno e que conhece a linguagem do 

artista, fator esse que deve ser considerado como de extrema importância por 

aqueles que desejam trabalhar neste mercado. Saber dialogar com o campo e 

a cidade não é exclusividade do músico nativista, é papel também do produtor 

cultural que atua no campo do Nativismo. 

Comprovando a necessidade e a possibilidade real de atuação nesse 

mercado, é possível citar algumas produtoras que surgiram recentemente e 

que já possuem considerável importância no nativismo, por exemplo a 

Confraria da Produção, a NoFoco Produções e a Gadea Produções, três 

empresas criadas por jovens empreendedores que eram simples consumidores 

de música e que hoje estão à frente de grandes expoentes do Nativismo 

Gaúcho. Estas são exemplo de empresas que souberam identificar as 

necessidades existentes neste mercado e que são exemplo no que tange à 

utilização e apropriação das modernas ferramentas e tecnologias deste campo 

de trabalho. 

É possível afirmar que o papel do produtor cultural nesta relação entre o 

Marketing e a Música Nativista é a de elo entre as necessidades dos 

consumidores e as necessidades dos artistas. O produtor é o profissional que 

deve facilitar o caminho do artista, proporcionando-lhe as condições para que 

se concentre na criação e interpretação de sua arte, bem como aproximar a 

obra do público interessado nessa estética musical. 
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Para tanto, é essencial que se consiga aplicar uma visão completa de 

marketing, apenas assim a música nativista poderá crescer entre seus 

entusiastas e conseguir conquistar novos horizontes. 

O produtor cultural que deseja trabalhar no mercado fonográfico voltado 

para o Nativismo Gaúcho deve conhecer a linguagem dos artistas e suas 

especificidades, deve conhecer seu público alvo a fim de atuar fortemente 

neste mercado, pois irá interferir em cada setor deste mercado, desde a 

fabricação dos instrumentos musicais até a iluminação do palco. O produtor 

cultural deve ser o profissional que move a roda da cultura enquanto limpa o 

caminho para que sua fruição ocorra. 
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Conclusão 

Se pode definir então o Nativismo Gaúcho como um movimento estético-

musical progressista, que tomou até mesmo um caráter político dentro das 

disputas culturais do Rio Grande do Sul (RS). É um movimento nascido e 

criado dentro do meio tradicionalista, mas que possui características de um 

movimento de contracultura e que busca uma modernização dos elementos 

culturais tradicionais do RS; um movimento que faz uma releitura da própria 

cultura do Estado a fim de difundi-la, de maneira ampla e democrática, nas 

suas mais diferentes manifestações, que age principalmente através de uma 

nova estética cultural, e que passou a ser o principal crítico do próprio 

Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

Esse movimento estético-musical possui uma linguagem nova e própria, 

que traz em si os elementos característicos do homem do campo, aliados aos 

movimentos musicais modernos e com influências das mais diversas vertentes 

musicais existentes, principalmente elementos do folclore argentino e uruguaio, 

assim como arranjos e acordes do Jazz. Essa é a música nativista, a 

confluência do antigo e do moderno em um mesmo som, sem deixar de lado o 

gauchismo, o regionalismo, ou, como dizem alguns, o folclorismo. 

A música nativista, como foi visto, é um dos meios naturais de 

comunicação entre as diversas manifestações culturais latino-americanas, 

devido à sua abertura e receptividade aos inúmeros sons, instrumentos e 

manifestações sociais das músicas produzidas neste continente. Tal fenômeno 

gerou uma expansão das fronteiras políticas e geográficas pré-existentes, o 

que nos leva a uma expansão de fundo econômico decorrente desse mercado 

que surge do comércio cultural. 

Fruto dessa expansão vertiginosa e, porém, desordenada, surge a 

necessidade de um marketing contemporâneo às mudanças propostas. Assim 

como o Nativismo, as teorias acerca do marketing sofreram também uma série 

de mudanças significativas a partir dos anos 90. Se deu, nessa mesma época, 

o surgimento de um mercado consumidor dessa estética nativista e tal mercado 

exige novas formas de marketing e, assim, essas novas estratégias utilizadas 
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devem compreender a amplitude e a distância entre o campo e a cidade (os 

meios rural e urbano) sem deixar que esse distanciamento faça com que o 

nativismo perca a sua essência. 

Dessa forma, imperiosamente, vemos a crescente necessidade de um 

profissional especializado nesse mercado. Um profissional, que compreenda 

essa estética musical e seu mercado e que consiga aliar, a isso, as técnicas 

necessárias para o desenvolvimento desse nicho. 

A formação acadêmica especificamente voltada para este campo de 

atuação faz-se necessária, pois é ela que poderá dar o embasamento teórico 

acerca da economia, legislação, administração, marketing e demais áreas 

específicas do conhecimento que possam colaborar com estas legítimas 

manifestações artístico-culturais, para que estas possam ser comercializadas e 

valorizadas de maneira correta e efetiva, sem demérito ou desmerecimentos. 

Sendo assim, se pode dizer que a relação, entre as estratégias e 

marketing e a música nativista produzida no sul do estado do Rio Grande do 

Sul, passa por um momento bastante conturbado, onde há uma uma 

dificuldade por parte dos artistas em vender o seu produto e um mercado 

fonográfico que não se preocupa de maneira efetiva com as necessidades dos 

consumidores. 

Assim, vemos que é importante e necessária a participação do produtor 

cultural nessa relação, atuando de forma a colaborar com toda a sua estrutura, 

desde o planejamento de políticas públicas mais efetivas para a propagação 

deste movimento cultural na região pesquisada aqui, até as melhorias na 

relação entre o artista e seu público, vindo, este profissional, a se tornar uma 

das peças fundamentais na montagem desse quebra-cabeça que é o mercado 

fonográfico da região sul do estado do Rio Grande do Sul. 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Questionário aplicado aos artistas nativistas. 

 

1. Nome, idade, quantos anos de carreira artística e onde reside? 

2. Se define como nativista? 

3. O que entende por Marketing? 

4. O que entende por Mercado Fonográfico? 

5. Qual ou Quais estratégias de Marketing utiliza em seu trabalho? 

 


