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“A música, bastante prestigiada entre todas as artes 
sofisticadas da comunicação humana, é considerada a 
mais antiga delas, a mais primitiva em seus propósitos. 
Desenvolveu-se a partir dos principais ritmos e vibrações 
do nosso planeta – dos sons do vento, da água, do ar e do fogo.” (GALWAY) 



  
RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender o novo modelo de 
mercado independente do tecnobrega, um gênero musical popular que surgiu 
nos primeiros anos do século XXI na cidade de Belém, no Pará. Além disso, 
pretende-se abordar o impacto das tecnologias digitais em sua cadeia 
produtiva e compreender sua relação, enquanto meio independente, com a 
indústria fonográfica refletindo acerca do cruzamento existente entre esses dois 
movimentos paralelos. Analisando a cadeia produtiva desde sua criação ate o 
acesso ao produto final, mostraremos os agentes responsáveis por todo o 
processo que envolve este mercado. Para isso, foi realizado um estudo de 
caso, observando as características e peculiaridades do Tecnobrega junto a 
uma pesquisa bibliográfica a respeito da temática estudada. Por fim, após 
estabelecer estes dados, concluiremos com uma reflexão sobre os aspectos 
que caracterizam  esse novo produto cultura que emerge da periferia de Belém, no estado do Pará. 
Palavras-Chave: Industria fonográfica , tecnobrega, mercado independente , cadeia 
produtiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo comprehender el nuevo modelo de 
mercado independente del Tecnobrega, un género musical popular que surgió 
en los primeiros años del siglo XXI en la ciudad de Belém, en el estado de 
Pará. Además de eso se pretende abordar el impacto de las tecnologias 
digitales en su cadena productiva y comprehender su relación, en cuanto médio 
independiente, con la industria fonográfica reflexionando acerca del 
cruzamiento existente entre estos dos movimientos parelelos. Haciendoun 
análisis de la cadena productiva, desde su concepción hasta el acceso al 
producto final, mostraremos los agentes responsables por todo el proceso que 
abarca este mercado. Para eso, fue realizado un estudio de caso observando 
las características y peculiaridades del Tecnobrega junto a una pesquisa 
bibliográfica acerca del tema estudiado. Por fin, después de estabelecer estes 
dados, llegaremos a una reflexión acerca de los aspectos que caracterizan  
este nuevo producto cultural que emerge de la periferia de Belém, en el estado de Pará. 
Palabras-clave: industria fonográfica, Tecnobrega, mercado  independiente 
,cadena productiva.  
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 1. INTRODUÇÃO 
Podemos conceituar indústria fonográfica como um agregado de 

organizações, tradicionalmente grandes conglomerados transnacionais, 
especializadas na gravação e distribuição de mídia sonora, independente do 
formato, ou seja, do vinil aos formatos digitais. 

Esse mercado, primeiramente dominado por corporações transnacionais de 
comunicação e entretenimento, vem sofrendo, desde o início da década de 90, 
transformações com o avanço do chamado “meio independente” – mercado de 
objetos artísticos e culturais desvinculados desses grandes grupos. Se antes a 
indústria fonográfica ditava tendências culturais e gostos musicais, o advento das 
tecnologias digitais e o acesso à informação possibilitou a democratização dos 
meios de produção, distribuição, divulgação e comercialização de áudio. 

As músicas, as imagens, a voz e os textos foram convertidos para um formato 
digital, o que permite sua edição e reprodução infinitas sem perda de qualidade e 
conteúdo. Se antes para produzir e manufaturar discos eram necessários um estúdio 
e uma fábrica com técnicos especializados, agora basta um computador pessoal e 
alguns conhecimentos básicos para produzir faixas e mídias.  

As novas funcionalidades proporcionadas pelo incremento tecnológico dos 
computadores mudaram radicalmente os processos de produção e difusão musical 
desde a composição, passando pela pré-produção até o produto final, além da 
própria performance ao vivo. 

O Tecnobrega, gênero musical surgido na periferia da cidade de Belém, 
estado do Pará, por volta dos anos 2000, é um exemplo de manifestação cultural 
que agregou as ferramentas da tecnologia digital a toda sua cadeia produtiva. A 
facilidade de acesso a equipamentos, computadores e softwares (programas), 
potencializadas pela inclusão digital, possibilitou a esse estilo musical se estabelecer 
como um modelo de negócio inovador. 

Composto pela fusão da tradicional música “brega” paraense com influências 
da música eletrônica, o tecnobrega criou novas formas de produção e distribuição 
musical constituídas de forma autônoma, ou seja, deixando de lado as grandes 
gravadoras e os veículos de comunicação tradicionais, difundindo-se através de 
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canais independentes para todo o Brasil. 
Esse modelo original de negócio surge da informalidade e da necessidade de 

criação de novos empreendimentos frente à dificuldade de ingressar formalmente 
em um mercado dominado pela grande indústria do entretenimento. 

Assim, o presente projeto buscou descrever, analisar e refletir esse novo 
modelo de mercado fonográfico independente, especificamente o tecnobrega de 
Belém, assim como avaliar o impacto da tecnologia digital em toda a sua cadeia 
produtiva, englobando desde a criação até o acesso ao produto cultural final e 
também de como se dá a relação desse novo meio independente com a indústria 
fonográfica. 

Como método de investigação utilizamos o estudo de caso, que, como aponta 
GIL (2010, p. 54) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Porém 
segundo MINAYO, (1993, p.23), podemos entender pesquisa como “uma atitude e 
uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente 
inacabado e permanente”. 

Através de pesquisa descritiva e explicativa, buscamos descrever as 
características do fenômeno tecnobrega, identificando fatores que determinem ou 
contribuam para a ocorrência do mesmo. A pesquisa bibliográfica teve papel 
importante no sentido de contextualizar a história e transformação da música brega 
paraense até a consolidação do tecnobrega, a indústria fonográfica, e os impactos 
das tecnologias digitais neste mercado.  
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2. A INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 
O início da indústria fonográfica é marcado pela criação do “fonógrafo”, 

inventado por Thomas Edison no ano de 1877. O material utilizado era um cilindro 
encapado com papel laminado. Esse foi o primeiro equipamento capaz de captar, 
reproduzir e ampliar as ondas sonoras, sendo a canção “Mary Tinha Uma Ovelhinha” 
a primeira música gravada no aparelho, foi o pontapé inicial para a história da 
criação de suportes para armazenamento e reprodução sonora. 

Dez anos mais tarde, com a necessidade de aprimorar o sistema de gravação 
de sons, o alemão Emile Berliner patenteia o Gramofone. Diferentemente do 
fonógrafo, o Gramofone tocava sons gravados em chapas chatas e redondas 
incialmente fabricados de cera, vinil, cobre e goma laca, marcando a partir desse 
momento o que ficaram conhecidos como “discos”, sendo bem aceito pelos músicos, 
já que houve um aumento na qualidade sonora, além da facilidade de 
armazenamento e reprodução de suas composições (EVENGELISTA, 2013).  

Nas primeiras décadas do século XX, o formatos dos discos se estabilizam 
com a matéria–prima de baquelite e goma-laca, girando a 78 rotações e a 
possibilidade de gravação de cerca de 4 minutos em cada lado com a invenção dos 
discos de dupla face. Esse padrão de gravação, segundo DE MARCHI (2005) 
possibilitou, retrospectivamente a possibilidade da reprodução e um padrão de 
consumo massivo da gravação sonora. 

Esse novo “modelo” (padrão) de consumo relacionava-se à gradual 
especialização das funções de gravação e reprodução, resultando na venda 
de conteúdos em discos pré-gravados, não mais suportes para gravação 
doméstica. Com a invenção do disco de face dupla (com gravações nos dois 
lados), nas primeiras décadas do século XX, a indústria fonográfica 
organizou-se na forma como hoje se encontra – uma indústria de 
entretenimento massivo para consumo individualizado e preferencialmente 
para o lar. (DE MARCHI, 2005) 

Anos mais tarde o sistema de gravação desenvolvido por Berliner é vendido 
para a empresa Victor Talking Machine. A companhia foi uma das pioneiras no ramo 
das gravadoras no Estados Unidos e é responsável pela evolução do Gramafone, 
criando assim, em 1920 a vitrola. Nesta mesma época surgem as primeiras 
emissoras de rádio do mundo. 
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Já nos anos 30 ocorre a baixa nos preços dos aparelhos domésticos de rádio 
que se tornam um objeto de consumo de massa, responsável pela popularização e 
expansão da Industria fonográfica nos Estados Unidos, tornando-se o principal 
concorrente do gramofone. No anos de 1948, a já poderosa gravadora norte-
americana Columbia Records, lança no mercado o “Long Play”, ou simplesmente LP, 
os discos de vinil. Ao contrário das versões anteriores, os LP são feitos de vinilite e 
são tocados a 33 rotações, o que acarretou uma melhora na qualidade sonora e 
extensão do armazenamento das gravações. 

Em 1949, a RCA - antiga Victor Talking Machine, coloca no mercado os 
pequenos discos de 7 polegadas girando a 45 rotações, que assim como os 
ultrapassados de 78 rotações são perfeitos para reprodução de uma faixa a cada 
lado, porém com a vantagem de serem menores e com fidelidade sonora superior. 
Graças a essa característica técnica tornava-se possível o lançamento de novos 
artistas por meio de “singles”, sucessos temporários que são lançados no mercado 
com o objetivo de testar o consumo das composições ou interpretações destes 
artistas. (EVAGELISTA, 2013) 

Já na década de 60, a Philips lança no mercado a fita cassete. As gravações 
em fitas magnéticas introduziram a possibilidade de corte e edição das músicas, 
criando novas técnicas de manipulação dos sons no estúdio. Segundo DE MARCHI 
(2005) com este novo objeto “a reprodutibilidade técnica do conteúdo tomaria novas 
significações”. As fitas magnéticas acabam transformando a cultura fonográfica, pois 
possibilitaram o aparecimento das mais variadas estéticas musicais, fundamentado 
nas experiências de gravação e produção caseiras, além das novas oportunidades 
de comercio e consumo de gravações sonoras. Durante os anos 80 as fitas cassete 
tornaram-se comuns graças a popularização do Walkman e de aparelhos de rádio 
com suporte para elas nos carros. (EVANGELISTA, 2013)  

No ano de 1983 é lançado o Compact Disc (CD), “suporte digital de 
reprodução, feito em alumínio, menor e mais leve que um 45 r.p.m. e com a 
capacidade para comportar aproximadamente setenta minutos de música, sobre a 
mesma superfície”. (DE MARCHI, 2005) 

Com o desenvolvimento da informática no início da década de 1990, surgem 
arquivos digitais para facilitar o intercâmbio de dados e conhecimentos por meio da 
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rede. Entre eles, em 1995 surge o MP3 – formato de compressão de música digital 
para transferência de dados. Como afirma De Marchi (2005) “este formato era 
direcionado principalmente a mobilidade da informação; não ao consumo fechado 
num suporte material”. 

Após quatro anos, especificamente em 1999, o estudante americano, Shawn 
Fenning, aproveitando a criação do MP3, cria o software de compartilhamento de 
arquivos Napster, “um sistema que tinha o objetivo de difundir a oferta de arquivos 
musicais na internet”.(CARDOSO, 2006). Com o programa, muitos usuários tiveram 
acesso às músicas uns dos outros pela rede de forma gratuita. Não satisfeita, a 
indústria fonográfica reagiu e conseguiu fechar o Napster, porém seu legado de 
compartilhamento de músicas pela internet continua até os dias atuais. 

Portanto, a indústria fonográfica passou por mudanças radicais a partir do 
surgimento das tecnologias digitais. As novas ferramentas possibilitaram a 
transformação e reorganização dos meios de produção e divulgação no mercado do 
entretenimento. Segundo COSTA, OLIVEIRA e LEITE (2014, p.115), os produtos 
culturais se restabeleceram a partir da larga difusão do mundo digital, que facilitou e 
massificou sua reprodução e promoção, tanto através das novas mídias de 
armazenamento de dados (CD’s, DVD’s, pendrives, etc.) quanto pela internet, 
modificando, assim, as relações entre produtores, consumidores e obras. 
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3. A CADEIA PRODUTIVA DO “TECNOBREGA”, DA CRIAÇÃO AO ACESSO DO 
PRODUTO CULTURAL FINAL 

Após a década de 1970 o Brasil foi descobrindo uma grande diversidade de, 
como a lambada, o axé, o sertanejo e outros. Entre esses novos ritmos surge o 
Brega, gênero oriundo e/ou paralelo à Jovem Guarda, de forte apelo popular. Suas 
canções possuíam um teor, geralmente, relacionado a desilusões amorosas, tendo 
como tema principal o cotidiano. 
 Embora ainda pouco conhecidos pela grande mídia na década 1970, muitos 
artistas da música brega como Reginaldo Rossi, Odair José e Amado Batista 
circularam por vários estados do Brasil e criaram grandes hits na cena musical. 

Em Belém, o movimento se consolidou com o aparecimento de novos talentos 
na cena local, amparados por gravadoras que davam impulso à sua produção e 
distribuição. Nos anos 1980, alguns desses cantores passaram a ter expressão 
nacional e contratos com gravadoras de renome, levando o brega de Belém para 
todo o Brasil. 

Mas, no final dos anos 1980 o estilo vivenciou uma forte queda na venda de 
discos e poucos desses artistas permaneceram em evidência no movimento musical, 
o que levou o brega a perder espaço para outros gêneros musicais na mídia. O axé 
ganhou expressão nacional e chegou ao Pará, ocupando o cenário antes 
protagonizado pelo brega e afastando o estilo do centro das atenções por um longo 
período. 

Paralelo a esse processo, as novas possibilidades técnicas foram cada vez 
mais gerando facilidade para se gravar e produzir músicas, principalmente com a 
introdução das baterias eletrônicas nos teclados – fenômeno que inundava a música 
pop mundial na época. Durante a década de 1990, com a introdução dos 
computadores nos estúdios de gravação, tornou-se possível dispensar não apenas o 
baterista, como também outros músicos. E é nesse momento que o Brega começa a 
adquirir sua faceta tecnológica, pois apenas com o teclado e o computador tornou-se 
possível a produção de um disco inteiro em estúdio, bastando apenas ter os 
cantores. 

No começo dos anos 2000, essa renovação criativa atingiu novos níveis com 
a incorporação dos softwares de composição e os hardwares de gravação caseira 
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de CDs. Com um ritmo mais acelerado e dançante, os artistas inauguraram uma 
nova era para a música brega paraense, criando o tecnobrega. 

Misturando pulso veloz, recursos da technomusic, manipulação de 
ritmos/timbres através dos softwares piratas, sintetizadores e batidas eletrônicas, 
esse novo estilo musical também incorpora referências a diversos ritmos populares 
no Pará como Carimbó, Siriá, Lundu, Calypso ribeirinho e Guitarradas.  

A tecnologia é o centro da transformação no ciclo de produção do mercado 
independente do Tecnobrega. A facilidade de acesso a computadores, ferramentas 
e mídias digitais possibilitaram a autossuficiência da cadeia produtiva do tecnobrega, 
envolvendo, ainda uma completa rede de agentes no cenário cultural de Belém, 
gerando trabalho, renda e um novo produto cultural. (CASTRO; LEMOS, 2006) 

As fabricações musicais são feitas em sua maioria pelos artistas, DJs ou 
produtores. As canções, inicialmente, eram produzidas em estúdios caseiros 
equipados com computadores conectados à internet e softwares de edição musical 
(em grande parte pirateados), prescindindo da contratação de gravadoras e grandes 
selos. As músicas são editadas através das batidas pré-definidas dos bancos de 
dados sonoros dos instrumentos e de sites de programas de gravação de áudio da 
internet. Em seguida é feita uma masterização, onde todos os parâmetros de volume 
e equalização são afinados.  

Com isso, a música passa a ser produzida de maneira mais intuitiva do que 
técnica, barateando seu custo de produção. Com a evolução do gênero houve 
também uma evolução técnica e financeira, que fizeram surgir diversas gravadoras, 
selos e estúdios independentes com maior infraestrutura e alcance. 

A comercialização é executada pelos próprios artistas e, paralelamente, 
disponibilizadas pela internet, através de sites como 4shared e soundcloud, 
tornando-as disponíveis para download, para que camelôs e reprodutores não 
autorizados (RNA) produzam os CDs de forma massiva e descentralizada. Esse 
sistema funciona por meio de uma espécie de pirataria institucionalizada, que 
possibilita preços baixos e ampla oferta. Posteriormente, esses CDs são lançados e 
comercializados em várias esquinas da capital paraense através do comércio 
informal. Um dos cernes desse novo modelo de distribuição é a flexibilização das 
regras de propriedade intelectual, uma vez que os artistas abrem mão dos direitos 
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autorais em troca de divulgação. 
A cadeia prossegue com os DJs tocando as músicas nas festas de 

aparelhagem, como são denominadas a festas de tecnobrega com gigantescas 
estruturas de áudio, vídeo e iluminação. Todo esse esquema de distribuição e 
difusão faz com que os artistas e bandas sejam conhecidos e, consequentemente, 
contratados para shows, sendo mais um meio de divulgação de seu trabalho e a 
oportunidade para venda de CDs e DVDs. Portanto, o tecnobrega se insere no 
mercado através das casas de festas, shows e vendas nas ruas.  

Para serem convidados a tocar em casas de shows, as músicas desses 
grupos precisam “estourar”, e para que isso aconteça, o principal meio é a 
“pirataria”. As bandas precisam ter suas músicas gravadas em coletâneas 
produzidas por DJs de estúdio que são vendidas no mercado informal. Os 
artistas acabam abrindo mão do direito autoral para que suas músicas 
possam circular com maior espaço dentro de seu nicho musical (CASTRO, 
2011; MELO, 2011, pag. 193).  

Outro elemento de grande importância na cadeia do tecnobrega são as 
‘aparelhagens’, imensas estruturas compostas por caixas de som, soundsystems, 
com uma cabine e um DJ, que se deslocam pelas casas de show e tem sua 
visualidade irreverente como uma atração à parte nas festas. As aparelhagens são o 
principal “palco” do tecnobrega, divulgando as músicas, bandas, produtores, DJs e 
artistas para o grande público. 

Muito além de uma simples estrutura de sonorização, as aparelhagens têm 
um forte apelo visual, com suas cabines em formato de nave espacial, calhambeque, 
animais e uma diversidade de modelos, usando e abusando de luzes, sistemas 
hidráulicos de movimento, fogos de artifício, telões, gelo seco e lasers.  

Nas aparelhagens a cabine do DJ é voltada para o público, pois ele assume a 
função de mestre de cerimônia nas festas e shows. Dessa forma, a relação entre DJ 
e público é de grande importância na medida em que se torna um dos grandes 
combustíveis do festejo: o DJ, enquanto comandante da aparelhagem, se converte 
em astro, animando a plateia presente, tocando suas próprias produções e/ou a de 
outros artistas que emplacam hits na cidade. ( COSTA, 2011) 

Nos anos 2000 o conjunto das quase 2 mil aparelhagens do Pará se tornaram 
os empreendimentos de lazer com os equipamentos mais profissionais de luz e som 
do Brasil, sendo Belém a capital brasileira com mais metros quadrados de telões de 
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LED. 
O vultoso fluxo de dinheiro que estas festas e shows levam as equipes de 

aparelhagem a competir pelo equipamento mais moderno, com mais impacto, 
popularidade e seguidores. As mais famosas até hoje são as aparelhagens Mega 
Príncipe, Tupinambá, Rubi, Superpop e Vetron. 

As festas de aparelhagem costumam ter um público grande, com as maiores 
atingindo entre 6 e 15 mil pessoas. As festas costumam acontecer das 22:00h às 
4:00h da madrugada. Geralmente a aparelhagem começa a tocar depois de uma 
banda, por volta da 1 hora da manhã. As entradas são sempre a preços populares, 
chegando no máximo até R$ 25,00. 

O circuito do tecnobrega, portanto, é composto pelas casas de shows onde as 
festas acontecem, pelos festeiros (termo local para promoters), por equipamentos 
que constituem as aparelhagens, pelos fã-clubes e público frequentador dos eventos 
festivos, por bandas, cantores, gravadoras, produtoras, pela venda de CDs, pela 
difusão musical radiofônica e por táticas de publicidade com vistas a informar aonde 
e quando as festas vão acontecer. 

Sendo assim, a estrutura básica de cadeia produtiva obedece à seguinte 
ordem:  

a) os artistas gravam em estúdios, próprios ou de terceiros;  
b) as produções são levadas a reprodutores de larga escala e camelôs;  
c) ambulantes vendem os cds a preços compatíveis com a realidade local e 

os divulgam;  
d) DJs os tocam nas festas de aparelhagem;  
e) artistas são contratados para shows;  
f) nos shows, cds e dvds são gravados e vendidos; e por último,  
g) bandas, músicas e aparelhagens fazem sucesso e realimentam a cadeia. 

(COSTA; OLIVEIRA; LEITE, 2014) 
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4. A RELAÇÃO DO MEIO INDEPENDENTE DO TECNOBREGA COM A 
INDÚSTRIA FONOGRÁFICA TRADICIONAL 

Levando em consideração a definição pré-estabelecida de indústria 
fonográfica e de sua trajetória, pode-se notar uma dinâmica de atuação social, na 
maior parte do tempo, verticalizada de produtos. O produto cultural gerado por essa 
indústria repercute pelos veículos de comunicação de massa. Propagandas de 
artistas de uma gravadora transmitidos pelo canal de televisão da mesma gravadora. 
Uma criação imposta de caráter vertical e de popularidade estruturada pela 
massificação da propaganda gerada por si mesmo. 

Em contraponto, o mercado independente, como o mercado do tecnobrega, 
surge como produtor horizontal de cultura popular. Construído e baseado na 
democratização do acesso à produção, divulgação até mesmo no consumo do 
produto final. O consumidor do tecnobrega procura seu produto, dentro de 
comunidades na internet, sites de compartilhamento de músicas e até mesmo na 
rua, através do mercado informal, buscando produtos que o agradem, e que, de 
certo modo, o representem. 

A popularização do uso de tecnologias e a forma de distribuição gratuita 
transformaram, as antes caríssimas, DAWs (Digital Work Station) em ferramentas 
gratuitas nas mãos de quem quisesse experimentá-las. Com custo de produção 
reduzido e divulgação gratuita, o meio independente passa a ser visto como um 
mercado alternativo em relação aos conglomerados da indústria fonográfica.  

O tecnobrega de Belém do Pará é um exemplo inovador dessa reorganização 
do mercado musical a partir da inclusão digital. O amplo acesso às novas 
ferramentas transformou esse estilo em um símbolo cultural de massa, 
reestruturando assim toda a dinâmica do mercado musical local. Como afirma 
CARDOSO (2003 apud CHADA e MORAES FILHO; 2013 p.132), as tecnologias 
digitais tornaram possíveis novas estruturas para se produzir música, alterando o 
funcionamento da economia do entretenimento. 

No campo da composição musical, os softwares de gravação, arranjo e 
mixagem eletrônica levaram a um barateamento da estrutura necessária para a 
produção das canções, por dispensar todo o aparato material e infraestrutura 
sofisticada dos estúdios convencionais, como instrumentos, microfones, 
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ambientação acústica, engenharia de som, dentre outros (AMARAL, 2009, p. 102). 
Ao contrário da indústria fonográfica tradicional, esse mercado paralelo tem 

como grande diferencial e trunfo a flexibilização dos direitos de propriedade 
intelectual em troca de ampla divulgação dos artistas, ou seja, a “pirataria 
institucionalizada” (MONTEIRO, 2011) através do comércio informal (camelôs). Essa 
é uma estratégia de incorporação do comércio informal na veiculação das músicas 
cujo objetivo final é tornar as canções e os artistas conhecidos para que o público se 
interesse em assistir aos seus shows. 

A maior parte do sustento financeiro da cadeia produtiva do tecnobrega vem, 
portanto, da performance ao vivo em festas e casas de shows. E o sucesso desse 
retorno financeiro depende da circulação e reprodução massiva através da pirataria 
e reprodução não-autorizada oficialmente. 

Como afirma VIANNA (2003): 

A música circula mais como bytes do que como objetos reais que podem ser 
comprados e manipulados no mundo "não-virtual". Os músicos não têm 
mais gravadoras nem o custo de prensar os discos, imprimir as capas ou 
distribuir os produtos – esse custo todo fica por conta dos camelôs e seus 
sistemas não-oficiais de indústria e comércio. O tecnobrega assumiu a 
pirataria como forma de divulgação. 

OLIVEIRA (2008, p. 219 apud TOZI, 2010) considera que empreendimentos 
similares aos do tecnobrega são transformadores na medida em lançam mão de 
contrarracionalidades que reinventam o mercado da música através de redes 
horizontalizadas, coletivas e solidárias. 

O tecnobrega, portanto, não se resume a um novo estilo musical, mas 
estabelece um novo modelo produtivo com regras de funcionamento distintas da 
indústria cultural formal, alicerçado na produção de baixo custo e englobando o 
comércio informal como principal meio de disseminação dos seus produtos (LEMOS; 
CASTRO, 2008, p. 42).  

Sendo tratado como mercado, o tecnobrega, passa a funcionar, para muitos 
artistas e, até mesmo, para a indústria fonográfica, como uma espécie de modo de 
ascenção artística. Depois de alcançar certo renome no mercado independente, 
emplacar singles na rede e vender álbuns por meio de comerciantes informais, o 
artista pode esperar a sua ascensão para a indústria cultural. 
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Indo além, nada garante que estes modelos não sejam apropriados – com 
uma pequena defasagem, é certo – pelo “grande negócio” da música ao 
qual inicialmente eles se opõem. Isso se dá justamente pela similaridade 
entre os padrões estéticos cultivados nessa indústria e aqueles padrões 
historicamente dominantes. (JARDIM, 2014)  

Gaby Amarantos, uma das principais artistas do tecnobrega, é o maior 
exemplo de escalada pela mídia fonográfica tradicional, tendo seu ultimo CD 
“Treme” distribuído pela Som Livre, umas das 3 maiores em vendagem de álbuns  
no Brasil em 2014, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos e 
uma canção como tema da novela Cheias de Charme, na Rede Globo. Além disso, 
presente em redes de rádios, internet e programas na televisão, “encabeçando um 
movimento de  consagração do tecnobrega como gênero musical e segmento de 
mercado nacional”( JARDIM, 2014) .  

Sendo assim, a indústria cultural está pronta para absorver qualquer produto 
que tenha valor de mercado. Se um produto do meio independente possui mais valor 
de mercado, este, inevitavelmente, será apropriado pela indústria cultural. 
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5. CONCLUSÃO 
Este trabalho buscou, a partir do estudo de caso e pesquisa bibliográfica, 

refletir sobre o mercado independente do tecnobrega, constituído pelo 
aprimoramento das tecnologias digitais, através da analise de sua cadeia produtiva 
em comparação ao mercado fonográfico tradicional. 

O estudo foi focado nesse modelo alternativo surgido em Belém no inicio dos 
anos 2000 que revolucionou o modo de criação, fruição, difusão, circulação e 
consumo da música. Com o advento da era informacional, a distribuição gratuita e 
cada vez maior de músicas por usuários domésticos, a indústria fonográfica viu-se 
ameaçada chegando a fechar um dos pioneiros no compartilhamento de música pela 
rede, o Napster. Contudo, os tempos passaram e a cultura de disseminação online 
permanece. 

A partir das investigações obtidas pelo presente trabalho, podemos afirmar 
que as dificuldades enfrentadas pelos artistas de Belém para a produção de suas 
músicas, abandonados pelas gravadoras, que realizam suas ações visando apenas 
o lucro, deixando de lado questões artísticas e sociais, além dos altos custos de 
gravação em estúdios das Majors, fez-se necessário criar alternativas para que o 
movimento do brega não acabasse.  

Graças à difusão e barateamento dos hardwares e softwares de cópia e 
reprodução de mídias digitais, o gênero brega evoluiu para uma manifestação 
genuína chamada tecnobrega, que passou por um intenso processo de 
descentralização, com a multiplicação dos agentes que fazem parte da cadeia de 
produção musical e o deslocamento do eixo da difusão e fruição musical, através 
das redes, para as zonas marginalizadas da cidade de Belém, transformando todo o 
cenário econômico e cultural do estado do Pará e criando, assim, um novo modelo 
de mercado da música. 

Nesta perspectiva, a periferia deixa de ser um consumidor passivo e passa 
ser um agente produtor visível, procurado pela indústria cultural.  Pois, 
contemporaneamente a cultura de massa passa a ser um potencial consumidor 
desse produto, com isso, essa expressão cultural ganha espaço também nas mídias 
convencionais e acaba sendo difundida e fazendo parte do mercado fonográfico.   
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