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RESUMO 

 

Este projeto visa apresentar um estudo sobre a utilização das redes sociais na 

construção do perfil oficial da banda mineira Skank dentro do universo, que converge a 

utilização de várias mídias, possibilitando maior interatividade devido a características 

próprias da web. O acesso facilitado às informações sobre o projeto de rede social construído 

para a banda Skank, a partir do contato mediado com a agência digital Aorta e a assessoria de 

imprensa Ciranda, juntamente com o estudo minucioso da cibercultura, possibilita a 

construção da análise proposta, visto sua contribuição para disseminação dos recursos da 

internet no meio comunicacional e fonográfico, de maneira mais específica na forma de 

divulgação do conteúdo relativo a banda em suas redes sociais. 

 

 

Palavras-chave: banda Skank, web 2.0, redes sociais. 
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O presente projeto pretende investigar o uso das redes sociais pela banda Skank, 

destacando o caráter interativo entre seus fãs internautas, pela percepção de características que 

influenciaram diretamente na concepção desse perfil, por meio da convergência das mídias. O 

estudo deste tema deve-se primeiramente a contemporaneidade do contexto em que se 

configura toda ação investigada, visando compreender como a internet está presente no meio 

comunicacional e fonográfico, de maneira mais específica nas redes sociais. 

Como o projeto pretende identificar a construção da relação da banda com os fãs 

internautas, por intermédio das plataformas disponibilizadas na web 2.0, fez-se necessário um 

levantamento biográfico da trajetória do grupo Skank, o qual teve a colaboração da assessoria 

de imprensa Ciranda
1
; o levantamento bibliográfico sobre redes sociais, com estudo 

interpretativo do ambiente 2.0 na web, a convergência das mídias e suas novas 

aplicabilidades, a produção colaborativa por parte de usuários ditos multi-tasking, fontes 

corroboradas pela entrevista qualitativa aplicada a agência Aorta
2
, responsável pelo 

desenvolvimento do projeto do perfil oficial da banda na web; e a fim de melhor compreender 

a função desse perfil on-line da banda perante seu público, foram elaborados questionários, 

com caráter qualitativo, aplicados aos fãs internautas, que voluntariamente se 

disponibilizaram a colaborar com o estudo acadêmico em questão, por meio de enquete 

proposta na comunidade oficial da banda no site de relacionamento Orkut.  

A análise a ser realizada tenta contribuir academicamente para estudos na área de 

interações sociais, novas mídias e tecnologias, pelas discussões a cerca das novas 

possibilidades para utilização das redes sociais na web 2.0; a construção de um novo usuário 

multi-tasking, capaz de criar e gerar conteúdo na rede, tornando-se uma recepção inteligente 

das informações que circulam nas interconexões colaborativas no ciberespaço, pela 

capacidade de se concentrar em diversas tarefas ao mesmo tempo; e a afeição com a banda 

Skank e sua trajetória musical. 

A elaboração do objeto em questão foi feita graças ao acesso às informações sobre o 

projeto de rede social construído para a banda Skank, a partir do contato mediado com a 

agência digital Aorta e a assessoria de imprensa Ciranda. 

Como objetivo geral, o projeto almeja identificar e analisar a presença colaborativa 

dos fãs internautas da banda nas plataformas digitais agregadas ao perfil oficial do Skank, e 

                                                 
1
 A Ciranda Assessoria de Comunicação presta serviços nas áreas de assessoria de imprensa, estratégia de 

comunicação e divulgação, consultoria der marketing, media training e prevenção e administração de crises. 

Disponível em: http://www.ciranda.inf.br/aciranda/index.php?codTopo=2&codPagina=sobre  
2
 A Aorta é uma empresa especialista em aplicativos e conteúdos para novas mídias. Internet, celular, rádio, 

música e entretenimento. Disponível em: http://www.aorta.com.br/  

http://www.ciranda.inf.br/aciranda/index.php?codTopo=2&codPagina=sobre
http://www.aorta.com.br/


11 

 

como são constituídas as relações de emissor oficial (banda) e emissor colaborativo (fã 

internauta). 

Faz-se necessário um estudo minucioso da cibercultura, visto que é crescente a 

utilização desses meios (redes sociais) para os mais diversos fins, dentre eles cabe destacar: 

estudos acadêmicos, informações de notícias, elaboração de conteúdo on-line especifico 

(empresarial, institucional, acadêmico) e relacionamentos pessoais. 

Para desenvolver o estudo em questão, a estruturação do projeto foi dividida em cinco 

capítulos. A intitulação dos capítulos se deu pela apropriação de trechos das músicas do 

repertório apresentado pela banda Skank, cuja mensagem dialogue a luz do conhecimento 

discorrido ao longo do texto.  

A introdução intitulada “Hoje eu vou inventar o antitelejornal pra passar só o que é 

belo pra passar o essencial”, trecho da música “Antitelejornal”, do álbum “Carrossel” 

(2006), identifica a relevância do estudo delimitado, demonstrando o caráter inovador do tema 

a ser estudado assim como as ações desenvolvidas pela banda, justificando o levantamento 

bibliográfico e estruturando todo projeto a ser apresentado.  

 O segundo capítulo intitulado “Se eu for pro lado errado/ posso me distanciar/ do 

ponto imaginário/ onde você deve estar”, trecho da música “Mulçumano”, do álbum 

“Maquinarama” (2000), aborda os conceitos de redes sociais, construção de redes na web 2.0, 

cultura da convergência das mídias, contextualizando o novo papel delineado do fã na 

cibercultura. O ponto construído por essa produção colaborativa na rede faz-se conexão com 

outros conteúdos convergentes. 

 O capítulo três leva no nome o trecho da música “Zé Trindade”, do álbum “Samba do 

Poconé” (1995): “Zé Trindade chegou! (...) Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé 

outra vez”, recheado pelas novas possibilidades apontadas na relação ídolo (banda Skank) e fã 

(internautas), e pela apresentação da trajetória da banda e sua incansável busca por apresentar 

algo inovador para seu fiel público, seja na composição das letras da música, apresentação em 

shows e as ações recentemente desenvolvidas que utilizam do perfil oficial na web 2.0. 

 O capítulo quatro é nomeado com trecho da música “Gentil Loucura”, do álbum 

“Skank” (1993): “Abro a porta, eu quero mais, eu quero ser sincero com alguém”, aponta as 

principais ações realizadas com uso de três plataformas escolhidas para análise em 

profundidade, são elas: as redes sociais Twitter e Orkut na web, e o aplicativo mobile 

desenvolvido para o aparelho iPhone.  

 E por último, as considerações finais, capítulo intitulado: “E a poeira/ Não deixou 

de cair/ Passeia aqui através de mim/ E encontra assim o fim”, trecho da música “A última 
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guerra”, do álbum “Maquinarama” (2000), que traz a análise de como a banda utilizou das 

novas possibilidades surgidas na web 2.0 para construção de seu perfil oficial nas redes 

sociais e sua interação com o fã internauta.  

 Desse modo a pesquisa procura dialogar com o caráter inovador provido do próprio 

histórico de trajetória da banda, como seu uso das redes sociais aferindo credibilidade ao 

perfil oficial construído na web e universo mobile, de fácil acesso e interação do usuário 

colaborador.   
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2.1 A informação sem fronteiras na rede

 

A informação representa o principal elemento de nossa organização social, e os fluxos 

de mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento básico de nossa estrutura 

social. A construção do conceito de rede, segundo França (2000), pode ser também 

considerada uma metáfora, um novo conceito ou dispositivo analítico que permite interpretar 

o funcionamento da sociedade e traduzir a dinâmica dos processos comunicativos. 

Hoje, a internet se configura como uma das mais importantes ferramentas de 

comunicação global. Para Castrol (2005), a compressão espaço-temporal propiciada pela 

quase instantaneidade dos fluxos eletrônicos favorece a instauração de significativas novas 

práticas e experimentações no contexto que se convencionou chamar de cibercultura 

(LEMOS, 2002; LÉVY, 1999; RÜDIGER, 2002).  

Deve-se atentar ao fato de que o termo “rede” é utilizado por diversos meios 

acadêmicos, não se restringindo a apropriação aqui explorada, no contexto de expansão das 

novas tecnologias de comunicação no ciberespaço. Como o estudo identifica o caráter 

comunicacional entre fã e banda nas redes sociais, vale destacar sua importância na interação 

entre pessoas, organizações e os suportes de comunicação. De acordo com Recuero (2005),  

 

 

Uma rede social é compreendida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupo) e suas conexões. Essas conexões são entendidas 

como os laços e relações sociais que ligam as pessoas através da interação social 

(RECUERO, 2005, p.03). 

 

O estudo visa identificar como esse novo receptor, indicado aqui como o fã internauta, 

consome o conteúdo produzido colaborativamente na rede. No hipertexto, abordado em seu 

formato digital, pode-se perceber que a liberdade e a fluidez das ligações entre a banda e o fã 

são potencializadas pelas opções de complemento de conteúdo, como links de notícias, fotos 

de bastidores de shows, sons exclusivos, vídeos de making-off, entre outros materiais 

disponíveis; que têm a função de interconectar os diversos conjuntos de informação, 

ultrapassando o texto em si. 

A popularização do acesso à rede, após o advento da internet por banda larga, trouxe a 

migração de audiências para o ciberespaço, o que permite a mídia tradicional a acompanhar 

essas novas adaptações, incorporando lógicas, formas e conteúdos da internet. Segundo 

Bretas (2008), o modelo “um para todos” tende a sucumbir desse cenário 2.0, pelas 
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experiências com o modelo “todos para todos”, que indica, potencialmente, uma maior 

participação dos sujeitos nas interlocuções.  

Desse modo, o usuário já dispõe de mídias nas quais não se vê obrigado a percorrer os 

caminhos pré-delimitados pelo emissor. Assim, ele consegue interagir, seja de forma reativa 

ou mútua, escolhendo seu próprio caminho e usufruindo das ferramentas que se dispõe na 

web. 

 

A interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e processos 

de negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva e 

cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é 

limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta (PRIMO, 2007, p.57). 

 

Nesse sentido, constrói-se gradativamente, um novo tipo de recepção, para Fedoce 

(2009), caracterizada por novas possibilidades de acesso as informações e de interação com os 

conteúdos gerados. O mundo on-line depende diretamente das relações constituídas 

anteriormente no mundo off-line, por meio de suas instituições pré-concebidas de redes 

sociais: família, comunidade, escola, trabalho. O que acontece hoje na web 2.0 é a 

convergência das mídias que tende a destacar novas fórmulas de agrupamento social, em 

torno de interesses em comum, agregando comunidades com uma afinidade descrita.  

 

 

A convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição específico. Em 

vez disso, a convergência representa uma mudança de paradigma – um 

deslocamento de conteúdo midiático específico em direção a um conteúdo que flui 

por vários canais, em direção a uma elevada interdependência de sistemas de 

comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos midiáticos e em 

direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para 

baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima (JENKINS, 2008, p. 310). 

 

A tecnologia da internet, devido a sua progressiva evolução, possibilita o acesso a 

todo tipo de conteúdo, intensificando assim o fenômeno da globalização ao aproximar 

culturas, multiplicar o acesso à informação e aumentar os pontos de contato entre os 

indivíduos. 

Pode-se explicar essa nova era da web, a partir da fala do autor que cunhou o termo 

2.0, vale ressalva que o termo criado por O‟Reilly (2005) ainda é criticado como uma 

definição em expansão, pelo caráter em constância de estudo mutável  devido a sua 

contemporaneidade dos fatos discorridos, ainda em uso e descoberta no próprio meio 

acadêmico. 
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Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos conectados. As 

aplicações web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das vantagens intrínsecas de 

tal plataforma: distribuem o software como um serviço de atualização contínuo que 

se torna melhor quanto mais pessoas o utilizam, consomem e transformam os dados 

de múltiplas fontes - inclusive de usuários individuais - enquanto fornecem seus 

próprios dados e serviços, de maneira a permitir modificações por outros usuários, 

criando efeitos de rede através de uma „arquitetura participativa‟ e superando a 

metáfora de página da web 1.0 para proporcionar ricas experiências aos usuários 

(O‟REILLY, 2005). 

 

 

Para Primo (2007) a web 2.0 é a segunda geração de serviços on-line e caracteriza-se 

por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, 

além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. 

Assim, uma nova tecnologia não tende a substituir as mídias tradicionais vigentes, já 

que se percebe a necessidade de adaptação dos formatos para interagir e complementar as 

mensagens a serem produzidas e transferidas entre seus usuários. 

A evolução da internet para a tecnologia web 2.0 não se restringe somente à evolução 

tecnológica dos equipamentos e estrutura apresentada. O seu principal diferencial se evidencia 

em importantes mudanças sociais, potencializando a colaboração em massa, seja por meio da 

maior disponibilidade da informação, da troca efetiva, do aumento na produção de conteúdo e 

sua arquitetura de participação disponível na rede. Primo (2007) ainda argumenta que, o “(...) 

fator que confere força a produtos midiáticos gerados nas „bordas‟ é o desenvolvimento de 

um novo formato para a circulação de informações” (PRIMO, 2007).  

Para Castells (1999), todos os produtos e serviços oferecidos são uma representação 

do que é pensado e requerido pelo público, como uma amplificação da mente humana. Assim,  

 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimento e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e informação, 

para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação 

da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso 

(CASTELLS: 1999, 69).  

 

Uma rede social on-line não se forma pela simples conexão de terminais. Para Primo 

(2007), trata-se de um processo emergente que mantém sua existência através de interações 

entre os envolvidos, o foco não deve se restringir aos usuários e sim no „entre‟ (interação = 

ação entre).  Kastrup (2004) reforça que a constituição da rede “pode ser definida por suas 

conexões, por seus pontos de convergência e de bifurcação. A rede deve ser entendida como 

base numa lógica das conexões.” (KASTRUP, 2004, p. 80) 

A analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca exemplifica:  
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as redes acabam dando suporte umas as outras. (...) Mas são estratégias especificas 

para cada rede. Cada site de relacionamento tem uma estratégia específica, mas a 

linguagem utilizada é a mesma, o objetivo é o mesmo, mas as formas de trabalho 

são diferentes. Elas interagem entre si. (...) Só que o papel da Aorta é mais do que 

isso, é ver se vale a pena ter o perfil do Skank em uma outra rede. É estudar a rede e 

ver o potencial dela. (informação verbal
3
) 

 

Esse potencial identificado em cada rede utilizada na construção do perfil oficial da 

banda na web, só pode ser aproveitado de forma estratégica devido ao próprio ambiente em 

que são desenvolvidos os conteúdos aplicados aos seus usuários.  

 

 

O ciberespaço, nomeadamente a internet ou rede como co-sistema e ambiente de 

comunicação aumenta as relações possíveis entre os elementos (mensagens), 

multiplicando-os e ampliando assim os graus de liberdade e opções alternativas, o 

que realimenta o conteúdo da própria comunicação (STOCKINGER, 2002, p.04). 

 

 

Para Castrol (2005) seria mais apropriado dizer que esse fluxo funciona segundo o 

esquema “muitos para um”. Sendo assim, trata-se de uma tecnologia por meio da qual o 

conteúdo é “retirado” (pull) pelo assinante ao invés de ser “empurrado” (push) até ele por um 

canal aberto de distribuição.  

A descentralidade da rede costuma ser apontada como um dos seus principais 

diferenciais em relação a outras mídias. Devido ao seu modo próprio de operação, cada pólo 

final pode em tese funcionar tanto como um pólo receptor quanto como um pólo emissor de 

conteúdo, gerando uma trama reticular do tipo muitos <->muitos (SODRÉ apud CASTROL, 

2005). 

 

2.2 Engaje seus fãs de uma maneira que faça sentido 

 

A pós-modernidade é o momento em que ocorre o desenvolvimento da cibercultura, 

que deve ser compreendida como a configuração da cultura contemporânea produzida a partir 

da conexão entre a sociabilidade e as novas tecnologias digitais. Para Lemos (2004) a 

tecnologia que faz parte desse processo possui um potencial associativo e agregador, o que 

facilita a apropriação dos sujeitos e a utilização dessas ferramentas, a partir de demandas 

próprias de cada grupo de usuários. Felinto (2008) reforça que o entendimento da cibercultura 

                                                 
3
 Informação concedida em entrevista a analista de produto Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
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deve envolver discursos sociais, narrativas ficcionais, realidades tecnológicas e práticas de 

consumo, isso porque, nesse contexto, surgem novas formas de sociabilidade, de relação entre 

a técnica e a vida social, que reconfiguram o consumo cultural e midiático gerando impactos 

econômicos, políticos, sociais e, obviamente, culturais. 

Para Jenkins (2008), o consumo cultural precisa ser visto como uma ação coletiva que 

provoca mudanças de comportamento entre os interagentes e também por parte deles com os 

mercados e conteúdos de mídia. Na visão de convergência de baixo para cima, os sujeitos 

buscam novas e diferentes informações, além de participar da criação de produtos culturais 

amadores que derivem das produções da mídia de massa. 

 Estímulos são gerados para participação dos usuários nessa cadeia da cultura 

participativa, como aponta Jenkins (2008) a partir da união de três aspectos: tecnologia, 

subcultura e economia. Segundo o autor, novas ferramentas e tecnologias de produção e 

distribuição, subculturas que estimulam a produção amadora de conteúdo por parte dos 

próprios fãs e a tendência econômica que favorece a convergência de suportes e produtos 

midiáticos são três fatores que estimulam o crescimento da participação dos sujeitos. As 

subculturas são delimitadas como culturas de grupos contidos na sociedade e que tem como 

característica comum o que identifica como diferente de outros grupos, aqui a relação de 

idolatria dos fãs com o objeto de desejo de toda informação gerada. Cabe ainda compreender 

a importância do papel do fã na concepção da imagem da banda formada nas redes da web e a 

formação do sentimento de pertencimento nessa comunidade oficial. A maior visibilidade e a 

posição central dos fãs na transformação das formas de consumo e de produção acabam 

fazendo com que a comunidade que antes “falava a partir das margens” e tinha poucos 

espaços de manifestação e distribuição dos seus conteúdos resignificados agora se torne um 

dos focos da cultura da convergência e se utilize da democratização dos canais de produção e 

distribuição para seus interesses. 

Monteiro (2007) propõe visualizar a condição do fã como um processo contínuo de 

articulação entre três aspectos: produção, consumo e reinvestimento.  

 

 

A produção leva em conta o investimento emocional e subjetivo do fã para com o 

objeto de sua predileção, que, por sua vez, atua como construtor de sentido e 

representante de um sistema de valores. O consumo é o processo de relação do fã 

com o objeto. E o reinvestimento está ligado à produção de conteúdos amadores a 

partir do produto de estima dos sujeitos. (MONTEIRO, 2007) 
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Esses três aspectos podem ser facilmente encontrados na relação ídolo (banda Skank) 

e fãs (internautas), como retratado aqui no estudo focal que identifica uma produção 

colaborativa de conteúdos compartilhados nas redes sociais da web 2.0. 

A geração sedenta por interatividade e convergência entre as mídias ainda está muito 

nova e não compõe a maioria da população, e para acompanhar a atenção dispersa do usuário 

dinâmico multi-tasking, é preciso repensar as condições dos formatos de comunicação ligados 

a esse contexto, e de acordo com Beiguelman (2005), o que é visualizado é um cenário 

norteado pela convergência de mídias, com leitura distribuída em várias plataformas 

(celulares, painéis eletrônicos, rádios), é o que caracteriza a leitura de uma comunicação em 

trânsito com seu usuário.  

 

 

A popularização dos dispositivos portáteis de comunicação sem fio com 

possibilidade de conexão a internet (...) apontam para a incorporação do padrão de 

vida nômade e indicam que o corpo humano se transforma, rapidamente, em um 

conjunto de extensões ligadas a um mundo híbrido, pautado pela interconexão de 

redes e sistemas on e off-line. (BEIGUELMAN, 2005, p. 160) 

 

O portal oficial que agrega todas essas redes do Skank, tem como função o de guiar o 

usuário, permitindo navegabilidade entre tópicos relacionados ao próprio conteúdo gerado 

pela banda, por meio do blog, com destaque para sua simplicidade de linguagem, de uso e de 

publicação; fotos e vídeos; acompanhamento da trajetória da banda por meio da discografia e 

de clipping de notícias replicadas na mídia; premiações e participações da banda em 

programas; agenda de shows; e o espaço exclusivo dedicado ao fã, o grupo de e-mail “Clube 

Skank”. Esse Clube, segundo Rafaela Fonseca, permite o cadastro do fã  

 

 

e nesse e-mail tanto a Aorta quanto a produtora (Ciranda) tem acesso, então ali 

conversa sempre sobre o que está chegando e se possível atende as solicitações (dos 

fãs), sempre dando algum retorno (...) as pessoas que se cadastram nesse e-mail, 

todo aniversário recebem um cartão da banda. (informação verbal
4
) 

 

 

Raquelline Curvello que administra, junto com os outros fãs, o fã-clube Skankarados, 

conta que se mantém atualizada por meio do site da banda e suas redes sociais, além de outros 

blogs e sites voltados à música. Sua experiência com o perfil oficial da banda permeia os 

desdobramentos de algumas ferramentas, Raquelline conta “cadastro no Clube Skank e leio o 

                                                 
4
 Informação concedida em entrevista a analista de produto Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
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blog sempre. Acesso o MySpace, o Twitter, o Orkut e o da banda. Sou viciada em mídias 

digitais e os acompanho onde eles estiverem.” 
5
 

Fedoce (2009) identifica que a partir do acesso à rede e das relações interativas, pode-

se observar um novo perfil de receptor, que não apenas age diante das informações, como 

interage, reelaborando os conteúdos e transmitindo-os às mídias.  

Desse modo, percebe-se que por mais que o receptor, incluído digitalmente, esteja 

conectado com o mundo, ou seja, transite pela esfera global, ele se utiliza dos mecanismos da 

rede que o aproximam da produção de conteúdos e das discussões de comunidades locais. A 

conexão à rede, porém, também intensifica o interesse do receptor por conteúdos 

personalizados e mais próximos de sua realidade. Ainda segundo a autora, as informações 

pessoais e locais tendem a transportar o cotidiano pessoal para a mídia. E essa concepção da 

esfera local x global permite que produção e consumo de conteúdos, insira o receptor na 

esfera de consumidor personalizado. Tal característica é notável, principalmente, nos blogs e 

nos sites de relacionamento, nos quais os usuários definem seu perfil, postam fotos, enfim, 

compartilham um pouco de suas vidas e ideias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Informação concedida em entrevista no dia 13/03/10. 
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3.1 Novas possibilidades na velha relação ídolo - fã 

 

Imagine aquela sua banda favorita. Agora pense na seguinte situação: um portal web 

onde seja possível a convergência de vários conteúdos: acessar a biografia, saber novidades 

da banda por meio de um blog escrito pelos próprios artistas, seguir seu artista (por meio do 

Twitter), ter acesso a agenda de shows e todas as informações de turnês, discografia, além de 

conteúdo exclusivo, como vídeos de making-off e ensaios, fotos; uma webstore com todos os 

álbuns à venda, camisetas e pôsteres; uma webrádio com conteúdo exclusivo da banda, e um 

aplicativo para celular com essa mesma webrádio e ainda informações sobre promoções e 

shows da banda pelo Brasil; comunidades oficiais relacionadas à banda (Facebook, Orkut, 

LastFM, Youtube), entre várias outras possibilidades. Seria bem interessante, concorda? 

Então, estas ideias não fazem parte de um plano do futuro. Com a evolução percebida 

na web e suas ferramentas disponíveis de fácil entendimento pelo usuário, com recursos e 

soluções para criação de sites colaborativos e redes sociais, esta ideia é totalmente possível de 

ser colocada em prática. Foi isso e muito mais que a banda Skank utilizou na construção e 

atualização do seu perfil oficial na web 2.0 por meio das redes sociais e suas aplicabilidades, o 

que vem ser detalhado nesse capítulo. 

Uma coisa é certa: a internet, as novas tecnologias e agora, principalmente, as redes 

sociais, são um enorme potencializador do famoso boca-a-boca ou marketing viral. Esse tipo 

de ação espontânea colabora para a produção, compartilhamento e consumo da música, e as 

estratégias de divulgação do artista. E são vários os novos formatos à disposição dos músicos, 

que vão desde estratégias mais simples, relançamentos dos discos em vinil, pen-drives com 

playlist exclusivo, aplicativos em celulares, ensaios abertos a um seleto público, opção de 

votação do single de trabalho do novo álbum. 

O desenvolvimento das tecnologias digitais e a promoção da convergência, mobilidade 

e portabilidade tendem a alterar ainda mais a relação dos receptores com os meios e seus 

conteúdos. Segundo Fedoce (2009), as mídias digitais conversam entre si, ao mesmo tempo 

em que promovem a conexão de empresas e indivíduos. Pode-se observar que em ambos os 

sentidos da relação, emissão e recepção, tem a capacidade de construir o conteúdo 

colaborativamente, por meio de uma comunicação instantânea e da transmissão de 

informações on-line.  
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Os recursos tecnológicos possibilitados pela digitalização resgatam a 

noção da comunicação bidirecional, de todos para todos, no lugar da 

informação unidirecional. Novos conceitos, como o da produção 

colaborativa de conhecimentos, suplantam a ideia de caixa-preta. Sem 

mudar o olhar, não é possível compreender a mudança de paradigma 

em curso (PRADO; CAMINATI; NOVAES, 2005, p.25).  

 

Nos últimos anos, o Skank vem investindo em novas mídias e em um novo formato de 

relacionamento com os fãs. Essa estrutura de produção, circulação e consumo na mídia agrega 

diversos agentes, entre os quais ídolo e audiência serão contemplados como os principais 

interagentes desse estudo.  

O universo de fãs internautas que colaboraram de forma voluntária com informações 

levantadas por meio de questionário qualitativo, podem ser reunidos em um grupo específico, 

denominado geração Y. Visto que a faixa etária dos entrevistados se manteve na média de 25 

anos (o mais novo com 21 anos e o mais velho com 32 anos), foi possível caracterizá-los 

como um grupo pertencente a essa geração. O conceito de geração Y surgiu nos Estados 

Unidos, para delimitar as novas características e hábitos dos jovens que nasceram no final da 

década de 70 ou início dos anos 80 até o final da década de 90.  

Segundo Tapscott (1999), Popcorn; Marigold (1997) e o Dossiê MTV (2000), os 

jovens dessa geração caracterizam-se pela busca de uma maior interatividade com os meios de 

comunicação; possuem uma capacidade de multitarefa; valorizam muito o presente; gostam 

de vários estilos; acessam o mundo de seus quartos e possuem características próprias em 

relação ao consumo, tornando-se mais exigentes; têm a interatividade como uma forma de 

relacionamento com o mundo, especialmente a partir do advento dos jogos eletrônicos e 

da internet e percebem a tecnologia como parte integrante de sua vida. Tapscott (1999, p. 67) 

explica que os jovens “vivem e respiram inovação, constantemente procurando aperfeiçoar o 

modo como as coisas são feitas”. 

O interagente da banda, aqui apontado como esse novo receptor, configura um tipo de 

público que já se habituou ao que estudiosos denominam multi-tasking, ou seja, a um tipo de 

concentração difusa que permite que se execute diferentes tarefas simultaneamente, tais como 

ouvir música, fazer o dever de casa no computador, conversar com um amigo on-line 

enquanto fala ao telefone com outra pessoa. Castrol (2005) identifica o usuário multi-tasking, 

como tendo a capacidade de se concentrar em diversas tarefas ao mesmo tempo, podendo 

coordenar vários conteúdos e funções ao mesmo tempo, com um sintoma de uma mudança 

cognitiva que tem os meios digitais como facilitadores.  

Com isso, a geração Y desenvolveu de forma eficaz essa busca constante por 

novidades, com destaque para a liberdade de escolha. A consolidação da internet no cotidiano 
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pós-moderno intensificou essa situação ao possibilitar a vasta propagação de dados pelo 

universo digital, que cada vez mais é invadido pela tecnologia eletrônica de massa e 

individual, visando o consumo de informações, diversões e serviços com tendência para 

personalização.  

 

 

3.2 A banda Skank 

 

O Skank teve início da sua trajetória musical no ano de 1991, na capital de Minas 

Gerais, a cidade Belo Horizonte, com a formação original e única Samuel Rosa (guitarra e 

voz), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferreti (bateria). Os 

músicos reuniram-se em torno do mesmo interesse: transportar o clima do dancehall 

jamaicano (ska) para a tradição pop brasileira.  

O primeiro álbum, homônimo da banda, “Skank”, foi lançado de forma independente, 

em 1993, mas rapidamente o sucesso da banda na cena underground despertou o interesse da 

gravadora Sony Music. Junto ao Skank, a multinacional inaugurou no Brasil o selo Chaos. 

Figura 1: Capa do álbum intitulado Skank lançado no ano de 1993 

 

Os projetos que se seguiram foram de extrema importância para consolidação da 

banda no cenário fonográfico brasileiro, tornando-se um grupo denominado mainstream, cuja 

circulação de conteúdo e dos hits direcionada a outros meios de comunicação de massa, dava-

lhe o sucesso relativamente garantido nas paradas musicais das rádios e da TV. Os álbuns 
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seguintes lançados pela banda foram: “Calango” (1994); “O Samba Poconé” (1995); 

“Siderado” (1998); “Maquinarama” (2000); “Ao Vivo Ouro Preto” (2001); “Cosmotron” 

(2003); "Radiola" (2004). Dentre eles cabe destacar ações desenvolvidas para o lançamento 

dos dois últimos álbuns que dialogam com o universo empírico do presente estudo, 

“Carrossel” lançado no ano de 2006, e “Estandarte” lançado no ano de 2008. 

Figura 2: Capa do álbum intitulado Calango lançado no ano de 1994. 

Figura 3: Capa do álbum Samba de Poconé lançado no ano de 1995 
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Figura 4: Capa do álbum Siderado lançado no ano de 1998 

Figura 5: Capa do álbum Mauinarama lançado no ano de 2000 
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Figura 6: Capa do álbum Ao vivo Ouro Preto lançado no ano de 2001 

Figura 7: Capa do álbum Cosmotron lançado no ano de 2003 
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Figura 8: Capa do álbum Radiola lançado no ano de 2004 

Figura 9: Capa do álbum Carrossel lançado no ano de 2006 

 

 

 

 



29 

 

Figura 10: Capa do álbum Estandarte lançado no ano de 2008 

 

“Com 18 anos de carreira e mais de 5,5 milhões de discos vendidos, o Skank vive 

atualmente o privilégio de ter e o desafio de manter a fidelidade de seu público, que lhe apóia 

mesmo em seus voos mais arriscados”. É assim que a Ciranda, assessoria de imprensa da 

banda, define o atual momento do Skank, que já foi classificado por alguns sites 

especializados em música na web, como a banda 2.0 do Brasil. Foi aproveitando esse ensejo 

que a agência Aorta, por meio do sócio diretor Rodrigo Vilarinho, propôs à banda a 

elaboração e ativação de um perfil oficial on-line nas redes sociais. Segundo a analista de 

produto da agência Aorta, Rafaela Fonseca,  

 

 

por meio dessa oportunidade, a Aorta foi desenhar o projeto para o Skank. O projeto 

foi dividido nessas três frentes: a atuação no ambiente mobile, por meio do 

aplicativo para o iPhone e de algumas ações de interatividade no celular, como essa 

do show para votar no Bis Interativo; um canal de notícias; a webrádio que está 

disponível no site da banda e a produção de conteúdo junto com a ativação das redes 

sociais. Hoje a Aorta faz a parte da produção de conteúdo das redes sociais e 

também toma conta do site do Skank, além de fazer todas as promoções nessas 

mídias. (informação verbal
6
) 

 

Dentre os inúmeros exemplos de utilizações possíveis desta modalidade midiática, foi 

ofertado por meio da agência Aorta um serviço especializado de gestão de conteúdo on-line 

no perfil oficial da banda, como um canal direto de contato com os fãs.   

                                                 
6
 Informação concedida em entrevista a analista de produto Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
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Nesse cenário foi possível notar a oferta por parte da empresa especializada nesse tipo 

de prestação de serviços, a Aorta, de uma gestão do perfil on-line da banda, pelo qual se 

converge todas ferramentas sociais úteis na troca de informações e conteúdo na rede 

colaborativa fã - banda.  

O desenvolvimento das tecnologias digitais e o surgimento da internet ampliam ainda 

mais os potenciais de ação do receptor. A mobilidade e a portabilidade de mídias como os 

telefones celulares, os notebooks, palmtops, e os iPods, permitem a comunicação 

personalizada, instantânea e recíproca, via rádio, conversas telefônicas, SMS, MSN, chats, 

entre outros. Com a convergência de mídias e a conexão à rede mundial de computadores, e 

entrada de avanços tecnológicos, Fedoce (2009) aponta uma nova exploração de uma mídia 

em potencial, na qual os indivíduos têm o mundo disponível a um clique, podendo acessar as 

informações em qualquer lugar, a qualquer hora e, principalmente, da forma como acharem 

conveniente, traçando seus próprios percursos rumo à informação.  

As redes sociais, que constituem a web 2.0, colaboram tanto na divulgação do 

conteúdo quanto no relacionamento artista-fã, que se tornou tão importante na atualidade. 

Quanto mais o artista torna-se próximo do seu fã, mais ele o “fideliza”. O encantamento é 

maior, e é interessante para o fã ver, no caso da banda Skank, como está sendo produzido o 

novo disco, como ocorreu na ocasião de gravação do álbum “Carrossel”. A banda propôs uma 

nova intermediação com os fãs, disponibilizando a transmissão de imagens em tempo real do 

processo de criação e produção do álbum por meio de uma câmera exclusiva para o site 

oficial do grupo. Outra ação elaborada foi a disponibilização do jingle “Uma canção é para 

isso” no site da banda, para audição dos fãs antes do lançamento oficial do álbum.  

Com o hit "Vou Deixar", do álbum “Carrossel”, o Skank viveu uma experiência 

inédita. Com os novos formatos de comercialização, a banda teve o ringtone (toque de 

celular) com o maior número de downloads no país. 

No desdobramento desse lançamento, uma das ações pioneiras desenvolvidas foi a 

oferta do conteúdo do álbum em um aparelho de telefone celular. Dados da assessoria da 

banda reiteram que “o modelo W300 da Sony Ericsson, que vinha com todas as músicas do 

álbum de 2006, vendeu mais de 75 mil unidades e rendeu para a banda o primeiro Celular de 

Ouro do Brasil, certificação reconhecida pela ABPD (Associação Brasileira dos Produtores 

de Discos)”.  

Outra ação pioneira feita pela banda pôde ser conferida logo após a gravação do clipe 

“Seus Passos”, do álbum “Carrossel”, no mês de julho de 2007, com direção de Conrado 

Almada. Para contextualizar, o conceito do clipe é bastante interessante. Samuel caminha 
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pelas ruas da cidade de Belo Horizonte em direção a um ensaio com o grupo num galpão, 

enquanto passa por várias situações em diferentes locações. Ao fundo de cada locação, pode-

se conferir o trabalho realizado em conjunto com o artista Dalata
7
, com trechos da letra da 

música grafitados aos muros próximos à Avenida do Contorno no Bairro Calafate. O que vem 

a ser pioneiro é a posterior interação do fã com esse espaço. Foi disponibilizado na web um 

mapa
8
 com as locações utilizadas para gravação do clipe, o que gerou um retorno de conteúdo 

com fotos e vídeos dos próprios fãs que se aventuraram no cenário aberto na cidade de Belo 

Horizonte. 

Figura 11: Mapa das locações utilizadas para gravação do videoclipe Seus Passos 

 

Já para o lançamento do álbum seqüente, “Estandarte”, foi utilizada uma forte 

campanha viral em outros meios que vieram a ser descobertos pela banda. A ação pioneira 

promovida pela banda foi o “Vote no Bis
9
”, que consistia em entregar para o fã na entrada do 

local do show, um cartão com instruções de como votar via aparelho de telefone celular, cujo 

conteúdo consistia em três grupos de escolha com três opções de músicas e seus respectivos 

números para envio de SMS. Ainda no início do show era exibido um vídeo para o público 

presente explicando o mecanismo de escolha das canções que gostariam de ouvir no bis ao 

final do show.  

                                                 
7
 www.fotolog.com/dalata 

8
 Lista de imagens: Mapa das locações utilizadas para gravação do videoclipe “Seus Passos” 

9
 Cartão entregue ao fã na entrada do show, que disponibilizava número para envio de SMS via celular, com três 

grupos de três músicas de sucessos da banda a escolha do público. 

http://www.fotolog.com/dalata
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Figura 12: Cartão Vote no Bis 

 

O show da turnê de divulgação do álbum “Estandarte” realizado no ginásio da Arena 

Chevrolet Hall, em Belo Horizonte, no dia 21 de junho de 2009, teve transmissão ao vivo via 

TV Brasil
10

 (em Belo Horizonte, o canal responsável pela divulgação do conteúdo da TV 

Brasil é a Rede Minas de Televisão). Durante o show foram exibidos o vídeo sobre a trajetória 

da banda e vídeo clipes com músicas variadas do repertório de vários álbuns. A transmissão 

contou ainda com uma repórter na entrada do local entrevistando fãs e personalidades 

presentes.  

Figura 13: Ingresso do show que teve sua transmissão ao vivo, via TV Brasil 

                                                 
10

 http://www.tvbrasil.org.br/saladeimprensa/release_289.asp  

http://www.tvbrasil.org.br/saladeimprensa/release_289.asp
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A banda teve o apoio para outra ação até então inédita para o grupo, com a 

participação no “Ensaio Aberto
11

” promovido pela Rádio Guarani FM no Teatro Alterosa, no 

dia 15 de maio de 2009. A platéia era composta por 320 fãs sorteados por meio de promoções 

no Portal Uai, Rádio Guarani FM, Jornal Estado de Minas e no próprio site da banda; que 

tiveram oportunidade de curtir um ensaio com conteúdo exclusivo, da preparação da banda 

para a segunda parte da turnê do álbum “Estandarte”. O Ensaio ainda contou com transmissão 

ao vivo pela internet via Portal Uai, que registrou a interação de 600 participações de 

internautas de diversas partes do mundo: Brasil, EUA, Inglaterra, França, Canadá, Espanha e 

Japão.  

Figura 14: Ensaio Aberto do Skank, promovido pela rádio Guarani FM no Teatro Alterosa. 

 

Ainda em “Estandarte”, a colaboração dos fãs se fez presente por meio de outra ação 

desenvolvida no site oficial da banda, uma votação que elegeu a canção “Sutilmente” como 

single (música de trabalho) do álbum.  

O Skank está em busca por mais interatividade com seu público, seja pela rede ou 

celular. Prova disso foi o lançamento do portal
12

 oficial da banda, local em que se pode 

encontrar reunidas todas as redes sociais, suas ações e desdobramentos na web. O portal conta 

com notícias recentes, blog atualizado pelos próprios músicos; vídeos e fotos recentes da 

banda em turnê, estúdios e em programas; agenda de shows; discografia completa; webrádio; 

                                                 
11

 Lista de imagens: trecho do Ensaio Aberto realizado no dia 15/05/2009, promovido pela rádio Guarani FM no 

Teatro Alterosa. 
12

 Portal oficial da banda Skank: http://skank.uol.com.br/  

http://skank.uol.com.br/
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webstore; clipping de notícias na imprensa; e o site ainda converge outras redes sociais 

utilizadas na web para divulgação da banda, como: Twitter
13

, Facebook
14

, Youtube
15

, Orkut
16

, 

LastFm
17

, MySpace
18

 e o portal UOL Mais
19

. O processo de concepção do portal deu-se a 

partir da necessidade de reunir todas as redes criadas com o perfil oficial da banda, a fim de 

facilitar a navegação por meio dos fãs internautas. 

 

 

Foi criado o perfil isolado da banda em cada comunidade em cada rede social, no 

Twitter, no Youtube, no MySpace, no LatsFm, (no Orkut não porque os fãs já haviam 

criado, mas a comunidade se tornou oficial), e no Facebook. Aí como que a gente 

reunia tudo isso? Como que o fã conseguia achar todas as redes sociais do Skank em 

um só lugar? Através do site. Então a Aorta não criou esses perfis através do site, 

mas conseguiu reunir todos no próprio site. (informação verbal
20

) 

 

Castells (1999) corrobora uma vez que a evolução de uma tecnologia está ligada à 

freqüência com que é utilizada e à capacidade produtiva do homem em relação a ela - 

reconfigurações e geração de novos aplicativos. Pode-se perceber no estudo do perfil oficial 

desenvolvido para a banda Skank, que houve necessidade de atender as demandas oriundas da 

própria rede. Páginas isoladas nas principais redes sociais já co-existiam na web, assim o 

trabalho desenvolvido pela Aorta, cuja parceria teve início em 2008, foi o de reformular e 

agregar todos essas páginas num perfil oficial único, que leva credibilidade da banda acerca 

das informações divulgadas na rede, possibilitando o desenvolvimento de uma linguagem 

única e característica.  

 

 

Esse processo criativo, a Aorta estrutura o trabalho de redes sociais da seguinte 

forma: um diagnóstico, para ver qual seu posicionamento, como ele se encontra hoje 

no ambiente digital. Faz-se uma análise por um longo período, do que está saindo no 

ambiente digital de notícias sobre o artista, quais são os perfis que na rede social, 

como que é o conteúdo postado nesse perfil, a relevância desse conteúdo, a 

periodicidade desse conteúdo, e como os fãs, os participantes dessas redes estão 

interagindo. Até mesmo com relação a linguagem. “Ah não, nós não vamos chamar 

os fãs de galera, vamos chamar de moçada, porque é mais o perfil da banda” 

(informação verbal
21

) 

                                                 
13

 Perfil oficial da banda Skank no Twitter. Disponível em: http://twitter.com/skankoficial  
14

 Perfil da banda Skank o Facebook. Disponível em: http://www.facebook.com/pages/Skank/28128578431  
15

 Canal Banda Skank no Youtube. Disponível em: http://www.youtube.com/skankvideos?gl=BR&hl=pt  
16

 Perfil oficial da banda Skank no Orkut. Disponível em: 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=3406733  
17

 Perfil musical da banda Skank no LastFM. Disponível em: http://www.lastfm.com.br/user/skankoficial  
18

 Perfil musical da banda Skank no MySpace. Disponível em: http://www.myspace.com/skankoficial  
19

 Portal UOL Mais Skank. Disponível em: 

http://mais.uol.com.br/content.html?types=A&action=contentsFromAuthor&codProfile=cdaaxopddrzc  
20

 Informação concedida em entrevista a estagiária da Aorta, Letícia Fiuza, no dia 09/03/10. 
21

 Informação concedida em entrevista a analista de produto Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 

http://twitter.com/skankoficial
http://www.facebook.com/pages/Skank/28128578431
http://www.youtube.com/skankvideos?gl=BR&hl=pt
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=3406733
http://www.lastfm.com.br/user/skankoficial
http://www.myspace.com/skankoficial
http://mais.uol.com.br/content.html?types=A&action=contentsFromAuthor&codProfile=cdaaxopddrzc
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O portal dispõe ainda da Skank Webrádio
22

, com uma programação própria, 24h por 

dia, sete dias por semana, cujo repertório varia entre versões exclusivas, faixas de shows 

inéditos em festivais europeus que a banda participou, e inclui uma playlist repleta de outros 

artistas, que influenciam o som elaborado pela banda. Como pontua Castrol (2005) “a internet 

é utilizada como um canal alternativo de distribuição de modo a cativar novos ouvintes”. 

Figura 15: Aplicativo da webrádio da banda Skank disponível no site. 

 

Em entrevista concedida ao blog OverDubbing
23

, de André Pinto, hospedado no portal 

O Globo,  o sócio e diretor de Novos Negócios da Aorta, Gustavo Ziller, aponta que:  

 

 

É a primeira vez que uma banda do porte do Skank decide criar um modelo de 

comunicação com esse nível de sofisticação tecnológica e, principalmente, de gestão 

artística. (...) Ficamos atentos ao cuidado estético relativo às vinhetas e chamadas, 

ajudando a construir um ambiente editorial em que a identidade da marca Skank se 

revelasse com riqueza. O ouvinte percebe que tem gente do outro lado, que a 

temperatura é diferente. Isso torna essa webrádio inédita. (trecho entrevista on-

line
24

) 

                                                 
22

 Lista de imagens: interface da Skank Webrádio. Disponível em: http://skank.playme.com.br/playmeskank.aspx  
23

 Blog “OverDubbing”.  Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/overdubbing/posts/2008/10/26/skank-

inova-com-radio--musica-interativa-135577.asp  
24

 Informação concedida em entrevista ao sócio-diretor de Novos Negócios da Aorta, Gustavo Ziller, no dia 

26/10/2008, para o blog “Over Dubling”. 

http://skank.playme.com.br/playmeskank.aspx
http://oglobo.globo.com/blogs/overdubbing/posts/2008/10/26/skank-inova-com-radio-online-musica-interativa-135577.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/overdubbing/posts/2008/10/26/skank-inova-com-radio-online-musica-interativa-135577.asp
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Na construção dessa relação interativa, banda – fã, está disponível um quiz
25

 via SMS, 

com perguntas sobre a trajetória da banda e o Noticias
26

 SMS, um canal exclusivo, com as 

últimas novidades do Skank via aparelho de telefone celular. Para que o fã tenha acesso e 

receba informações sobre shows, lançamentos, promoções, premiações e participações em 

programas, basta enviar, de um celular de qualquer operadora, um torpedo com a palavra 

“SKANK” para o número 50020.  

 

 

 

Para fã que é cliente da operadora Claro, a banda ainda contou com um serviço 

exclusivo, de transmissão ao vivo de shows da turnê “Estandarte” nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, no ano de 2008. Os usuários acompanharam pelo celular o trabalho da 

banda pelo Minha TV
27

 – um serviço via vídeo streaming sob demanda, onde os fãs contaram 

com a vantagem de poder acessá-lo tanto pelo celular quanto no computador. O álbum 

                                                 
25

 Lista de imagens: quiz interativo via SMS por aparelho de telefone celular. 
26

 Lista de imagens: notícias exclusivas da banda via SMS por aparelho de telefone celular. 
27

 Lista de imagens: transmissão de show da banda Skank via serviço Minha TV para celulares Claro.  

Figura 16: Quiz interativo via SMS. Figura 17: Notícias exclusivas da 

banda via SMS. 
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“Estardante” também ficou disponível na Ideias Music Store, maior loja de música pelo 

celular da América Latina com mais de 600 mil faixas. Para compra desses conteúdos 

ofertados pela Claro, o usuário deve enviar um torpedo gratuito com a palavra “SKANK” para 

o número 250 ou acessar o Portal Claro Ideias via internet. 

Figura 18: Transmissão de show da banda Skank via serviço Minha TV para celulares Claro 

 

O Skank desenvolveu um aplicativo exclusivo para usuários de iPhone
28

 e iPod 

Touch, disponível na AppStore. Com player da webrádio que toca música em alta qualidade, 

esse aplicativo conta ainda com conteúdo mobile que gera informações e possibilita a 

interatividade do ouvinte, com a escolha por meio de votação das músicas a serem tocadas na 

webrádio. 

                                                 
28

 Lista de imagens: aplicativo da banda Skank com conteúdo exclusivo para iPhone. 
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Figura 19: Aplicativo do Skank com conteúdo exclusivo para iPhone 

 

A webstore é uma das iniciativas pioneiras desenvolvidas nessa nova fase 2.0 da 

banda. A loja oferta o vasto material do grupo, como CD‟s e DVD‟s, entre produtos 

exclusivos como camisetas e pôsteres.  

Figura 20: Webstore do Skank, hospedado no portal UAI 

 

Nos meses de junho e julho de 2009, o cantor Samuel Rosa disponibilizou vídeos no 

Portal UOL
29

 e no canal oficial da banda no Youtube
30

 contendo aulas que ensinavam os fãs a 

tocarem a música “Sutilmente”.  

                                                 
29

 Lista de imagens: vídeo-aula com Samuel Rosa ensinando a tocar a música “Sutilmente”. Disponível em: 

http://mais.uol.com.br/view/cdaaxopddrzc/samuel-rosa-ensina-a-tocar-sutilmente-

04023362D4B92346?types=A&  

http://mais.uol.com.br/view/cdaaxopddrzc/samuel-rosa-ensina-a-tocar-sutilmente-04023362D4B92346?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/cdaaxopddrzc/samuel-rosa-ensina-a-tocar-sutilmente-04023362D4B92346?types=A&
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Figura 21: Video-aula com Samuel Rosa ensinando a tocar a música sutilmente. 

Como resultado de todas essas ações pioneiras no mercado fonográfico nacional, o 

Skank foi eleito na categoria Iniciativa de Mercado
31

 na 16ª edição do Prêmio Multishow, no 

ano de 2009, por terem promovido a melhor ação de distribuição e divulgação de música em 

novas mídias.  

Figura 22: Prêmio Multishow 2009 na categoria Iniciativa de Mercado sendo entregue para o Skank 

 

A analista de produto Rafaela Fonseca, corrobora que o conjunto dessas ações 

desenvolvidas para a banda culminou no agraciamento desse troféu
32

:  

 

                                                                                                                                                         
30

 Lista de imagens: vídeo-aula com Samuel Rosa ensinando a tocar a música “Sutilmente”. Disponível em: 

http://skank.uol.com.br/multimidia/videos/todos/samuel-rosa-apresenta-video-aula-de-sutilmente/  
31

 Lista de imagens: Prêmio Multishow 2009 na categoria Iniciativa de Mercado sendo entregue para a banda 

Skank. 
32

 Lista de imagens: troféu Prêmio Multishow 2009, categoria Iniciativa de Mercado, que hoje se encontra na 

agência Aorta. 

http://skank.uol.com.br/multimidia/videos/todos/samuel-rosa-apresenta-video-aula-de-sutilmente/
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O Prêmio Multishow é um exemplo de superação. A gente não estava imaginando 

que chegaria a ter tanta visibilidade desse projeto tanto pra banda quanto pra Aorta a 

ponto de ganhar um prêmio. Tanto que o troféu fica aqui na estante da agência, 

como reconhecimento de todo nosso trabalho desenvolvido. (Informação verbal
33

) 

 

 

Figura 23: Troféu Prêmio Multishow 2009, categoria Iniciativa de mercado 

 

O caminho que começou a ser trilhado desde a percepção de uma diferenciada 

influência no repertório musical da banda, com resgate de músicas populares brasileiras com 

toques do dancehall jamaicano (o ska), a banda Skank sempre esteve a procura de um artifício 

inovador para apresentar ao seu fiel público. Tanto que a manutenção desse projeto por parte 

da empresa Aorta foi renovada, para acompanhamento do lançamento do próximo cd, cujo 

repertório ficou a cargo da escolha do público.  

A ideia desenvolvida será de um evento em comemoração aos 20 anos de carreira da 

banda mineira, no palco de maior expressividade para capital Belo Horizonte, o estádio de 

futebol Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, no dia 19 de junho de 

2010, como último evento aberto ao público no estádio, que será fechado para reformas para 

ampliação para o evento esportivo Copa Mundial de Futebol de 2014, que terá Belo Horizonte 

como uma das cidades-sede no Brasil. Com mais uma ação de proximidade e interatividade 

com os fãs, o Skank disponibilizou uma enquete
34

 no site oficial possibilitando a escolha do 

repertório a ser apresentado na gravação do CD, DVD e Bluray da banda; a escolha de 20 

músicas preferidas entre 32 pré-selecionadas pelos próprios integrantes da banda.  

Outra ação envolvendo esse show histórico para a banda é a forma de distribuição dos 

ingressos, que serão gratuitos. Com parceria entre vários patrocinadores e instituições, os 

ingressos puderam ser  adquiridos por forma de trocas e promoções.  

Agora é esperar para ver qual será a próxima forma de interação da banda com seu 

público sempre fiel e ávido por novidades. 

 

 

                                                 
33

 Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
34

 Link indisponível no site, visto que a votação já foi encerrada. 
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4.1 Premissa de uma banda 2.0 

 

Com a proliferação de MP3 players, downloads e a mudança no hábito de consumir e 

compartilhar música, muitas bandas e gravadoras já desenvolvem novos formatos de 

lançamento e venda de álbuns musicais. Essa tecnologia digital, conta com parceria de 

operadoras de celulares, lojas virtuais e redes sociais. O presente estudo cabe listar as 

principais redes cujo destaque dentro do projeto de perfil da banda Skank mereceu um melhor 

aprofundamento da discussão acerca do seu uso e seus desdobramentos.  

O estudo foca o uso de três redes e suas ações: Twitter, Orkut e iPhone. Para melhor 

compreender a forma explorada pela banda em cada ferramenta, deve-se primeiramente ter o 

conhecimento prévio quais são suas possibilidades. 

O Twitter pode ser considerado 

 

conceitualmente, esse novo instrumento de comunicação e aproximação de pessoas 

é constituído, antes de tudo, de uma rede social e de um servidor para o que é 

chamado de microblogging, de modo a permitir aos usuários o envio e a leitura de 

atualizações pessoais de outros indivíduos de seu contato, por meio de textos com 

no máximo de 140 caracteres, os tweets, pela internet ou pelo celular, sob o formato 

de mensagens curtas, ou seja, os nossos populares torpedos ou SMS – sigla de short 

messages services. Por isso, poderíamos também chamar o Twitter de “torpedo ou 

SMS da internet”. (COMM apud FLORIANI, 2009) 

 

A banda utiliza o perfil oficial, por planejamento discutido anteriormente com a 

agência Aorta, 

 

Twitter é uma ferramenta muito específica, pensando assim (...) a gente faz uma 

promoção. Então todas as redes vão dar suporte para essa promoção. Mas ela não vai 

ser uma promoção criada no Twitter e no Orkut. – [possui apoio do portal oficial 

com informações mais detalhadas]. Agora na hora de dar notícia, o que está 

acontecendo com a banda e tal, tudo que é postado no Twitter é postado no 

MySpace, que é postado no LastFm, em todas as redes. E em formas diferentes de 

acordo com a exigência da própria rede social. O Twitter a gente posta rapidinho, 

140 caracteres, com link da notícia do próprio site. Nas outras redes tem como a 

gente postar a própria notícia. (informação verbal
35

) [grifo meu] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
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Figura 24: Perfil oficial do Skank no Twitter 

A atuação dos fãs internautas com essa rede social gera interação do usuário com esse 

perfil, como deixa claro Rafaela Fonseca, quanto o caráter oficial do conteúdo atualizado na 

web, “Porque eles (fãs) sabem que quem faz o perfil do Skank, por exemplo, no Twitter é a 

equipe. Quando eles (a banda) postam, eles assinam lá, por exemplo, o Haroldo coloca 

alguma coisa que ele tá gostando, e os fãs interagem muito” (informação verbal
36

). O que é 

pontuado como um aspecto a favor a credibilidade ao perfil oficial da banda, como comenta a 

fã Ana Carolina Amaral, “acredito que tenho um canal que me aproxima muito deles, que é o 

Twitter. Tenho a impressão de que eles, ou a assessoria que os monitora, retornam as 

mensagens.” (informação verbal
37

). Outro fã que corrobora essa ação como sendo positiva é 

Felipe Arouca 

 

Conheço e acesso quase diariamente o blog oficial, sempre que posso emito 

comentário, tanto no blog quanto no Twitter ou Orkut, meios de comunicação que a 

banda mantém com seus fãs de forma interativa, e muito boa, pois assim ela obtém 

um maior feedback dos seus admiradores e com isso pode está sempre melhorando 

seu trabalho. (informação verbal
38

)  

 

A interação dessas redes por parte de internautas já proporcionou, de acordo com 

Rafaela Fonseca, “promoções, eles (a banda) já deram muitas ideias de promoções, O 

número de participações, não só das interações, mas assim o volume de participantes na rede 

                                                 
36

 Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
37

 Informação concedida em entrevista a fã Ana Carolina Amaral, no dia 11/03/10. 
38

 Informação concedida em entrevista ao fã Felipe Arouca, no dia 13/03/10. 
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aumentou” (informação verbal
39

).  Essa informação pode ser corroborada pelo depoimento do 

fã Marcelo Nunes  

 

Minha colaboração é em geral através da participação em eleições as quais a banda 

esteja participando, como por exemplo, no Prêmio Multishow, VMB, Melhores do 

Ano do Domingão [programa da Rede Globo “Domingão do Faustão”], enfim, 

sempre que aparece a divulgação no site oficial de alguma eleição que o Skank 

esteja participando, eu colaboro. (informação verbal
40

) [grifo meu] 
 

A contribuição de conteúdo por parte de um fã internauta, apontado aqui como 

colaborativo, pode ser comprovado quando há necessidade do voto popular para algum 

prêmio que a banda esteja concorrendo. Nota-se que essa pró-atividade presente nos fãs 

beneficia na divulgação da banda.  

 

 

Então os fãs do Skank nas redes sociais atuam como promotores da banda. (...) 

Então os fãs já estão se mobilizando, através das redes e envolvendo o perfil do 

Skank oficial para gerar votos. Então às vezes o Skank nem precisa pedir nada, os 

próprios fãs já fazem essa trabalho. (informação verbal
41

) 

 

Informação essa que pode ser comprovada a partir do relato em destaque dentro do 

universo de fãs internautas entrevistados, como Marcelo Nunes constatou ao visitar o site 

oficial. Como sua principal fonte de pesquisa de novidades da banda, o fã não tem costume de 

acessar blogs, por ter preferência a outros meios de comunicação , devido a interface mais 

amigável, e comenta sua participação nas redes sociais, que 

 

Ocasionalmente quando tem alguma novidade que realmente chama minha atenção 

eu posto comentários no site oficial, como foi o caso do lançamento dos dois últimos 

clipes (“Sutilmente” e “Noites de um verão qualquer”), mas em geral só leio as 

novidades sem interagir. (informação verbal
42

)  

 

Rafaela Fonseca conclui que “então quando as pessoas se tornam fãs, elas realmente 

promovem aquela banda. Então os fãs do Skank nas redes sociais atuam como promotores da 

banda” (informação verbal
43

). Esse alistamento em busca de um retorno a favor da banda, 

seja por meio de premiações ou em número de acessos a algum link relacionado pela 

assessoria, permite que o usuário interaja de forma a contribuir para construção do perfil  do 

                                                 
39

 Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
40

 informação concedida em entrevista ao fã Marcelo Nunes,  no dia 22/03/10. 
41

 Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
42

 Informação concedida em entrevista ao fã Marcelo Nunes, no dia 22/03/10. 
43

 Informação concedida em entrevista a analista de produto da Aorta, Rafaela Fonseca, no dia 09/03/10. 
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Skank, como pode-se constatar com o depoimento do fã Ricardo Luiz Caldas, ao mencionar 

que “já (colaborei) sim. Por meio do Orkut. A ideia que dei sobre como divulgar a banda no 

Prêmio Multishow foi aceita pela banda, inclusive ganhei um prêmio na ocasião” 

(informação verbal
44

). 

O Orkut é um software social que alcançou grande popularidade entre os internautas 

brasileiros. Uma social network (também conhecida como community websites, e frequentemente 

traduzidos como rede sociais ou redes de relacionamentos) na internet filiada à empresa Google. 

O Orkut foi criado por Orkut Buyukkokten, engenheiro turco atualmente residente nos Estados 

Unidos, doutor em ciência da computação pela Universidade de Stanford - em janeiro de 2004, 

com o objetivo de ajudar seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. 

Figura 25: Recrutamento de fâs internautas, voluntários, via comunidade do Skank no Orkut 

 

A interação social no ambiente do Orkut se orienta através de perfis individuais, que se 

combinam formando uma rede social de amigos e comunidades, que  são criadas pelos indivíduos 

e podem agregar grupos, funcionando como fóruns, com tópicos (nova pasta de assunto) e 

mensagens (que ficam dentro da pasta do assunto). 

Coscarelli (2007) se questiona sobre os motivos de tamanho sucesso:  

 

 
Mas o que diferencia o Orkut de outras comunidades virtuais para justificar tamanho 

sucesso? Simples: ele possibilita ao usuário criar uma página personalizada na qual 

                                                 
44

 Informação concedida em entrevista ao fã Ricardo Luiz Caldas, no dia17/03/10. 
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exibe fotografias e dados pessoais, ou seja, ele dá uma "cara" ao participante, dando 

um charmoso ar de intimidade à comunidade. Outro diferencial é que ele permite 

que você navegue pela rede de relacionamento de seus amigos ou conhecidos, uma 

forma um pouco mais palpável de comprovar a famosa teoria de "six degrees" (que 

defende que com seis relacionamentos você pode ter acesso a qualquer pessoa no 

mundo) (COSACARELLI, 2007).  

 

A proximidade do fã com seu ídolo é possibilitada pelo universo característico da web, 

em que as informações circulam sem barreiras, permitindo que esse fã tenha o sentimento de 

pertencimento a essa comunidade dedicada a seu ídolo. Essa evolução das possibilidades 

construídas pelo uso da internet, amplia a interatividade dos fãs com o universo do artista, 

como comenta a fã Daniela Mendonça,  

 

 
Com a possibilidade de baixar músicas pela internet, parei, por exemplo, de comprar 

os CD‟s (tenho uns 2 ou 3 mais antigos). Além disso, cresci assistindo a 

programação da MTV; e era uma das minhas maiores fontes musicais durante a 

adolescência. Hoje em dia, apesar das facilidades com a internet e do excesso de 

informações e fontes, não pesquiso tantas informações a respeito da banda – na 

verdade, a maior parte das coisas que fico sabendo “chegam” até mim, seja pela 

própria internet, ou pela TV; ou por alguma revista ou jornal – além, é claro, do 

“boca a boca”. (...) Recentemente assisti ao último clipe da banda pela TV, busquei 

novamente no Youtube e “compartilhei” via Twitter – apesar de ter visto essa 

informação sendo compartilhada por vários outros twitteiros na mesma época. 

Entretanto, divulguei ainda assim pela qualidade musical e estética; e por 

acompanhar, de certa forma, o trabalho do diretor Conrado Almada. (informação 

verbal
45

) 

 

 

Nessa tendência de novos aparatos tecnológicos que permitem a melhoria do uso da 

informação compartilhada, se percebe que os celulares já deixaram a um bom tempo de serem 

apenas ferramentas destinadas somente a comunicação, passando a incorporar aplicativos de 

alta tecnologia com diversas funcionalidades como aplicações multimídia, tocadores de áudio 

e vídeos de alta resolução, câmeras fotográficas, GPS (Global Positioning System), acesso à 

internet e até mesmo TV. O iPhone da empresa Apple (2009) é um bom exemplo dessa 

evolução. Um dispositivo híbrido que mescla diversas funções e que está atraindo 

consumidores por todo o mundo. O iPhone foi considerado como uma plataforma móvel para 

acesso ao conteúdo da internet na qual os usuários visualizam páginas ou aplicações  

(APPLE, 2008). 

A principal característica do modelo de interface proposto é a sua adaptação de acordo 

com o perfil do usuário no intuito de oferecer um mecanismo simples e que possibilite a 

agilidade na execução de tarefas. Como é o caso do aplicativo criado pela agência Aorta, da 
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webrádio da banda Skank para os aparelhos da Apple. Pelo qual a banda pode disponibilizar 

faixas de música em formato MP3 para download ou, por exemplo, uma sugestão de 

distribuição desse conteúdo por meio de podcasts que o usuário recebe diretamente no seu 

terminal, podendo carregar no bolso e ouvir quando e onde desejar.  

A facilidade percebida na distribuição do conteúdo específico da banda possibilita que 

 

 

a mensagem se emancipa e é transmitida cada vez mais velozmente, e aí, 

constatamos também a vocação democrática da comunicação, que a cada inovação 

passa a incrementar a quantidade de informações e o público alcançado, permitindo 

a redução do tempo de entrega e dos custos necessários à propagação, bem como 

suas repercussões imediatas. (MONTEIRO FILHO, 2009) 

 

 

O Skank desenvolveu um aplicativo exclusivo para usuários de iPhone
46

 e iPod 

Touch, disponível na AppStore. Com player da webrádio que toca música em alta qualidade, 

esse aplicativo conta ainda com conteúdo mobile que gera informações e possibilita a 

interatividade do ouvinte, com a escolha por meio de votação das músicas a serem tocadas na 

webrádio. 

 

Então um dos produtos da Aorta é criar essa interatividade no celular, encaixar isso 

nesse projeto. Como que nós vamos encaixar essa interatividade no celular pro 

Skank? Então, surgiu essa ideia de Vote no bis e surgiu a ideia de criar um canal de 

noticias, que dá notícias sobre agenda de shows, participação em programas de 

televisão, notícias sobre a banda. (informação verbal
47

) 

 

 A interatividade permite a quebra da passividade do até então espectador, oferecendo 

acesso aleatório às informações, propondo um roteiro pelo qual o usuário acesse o conteúdo 

de maneira não linear e crie em sua própria mente a melhor organização, o que gera uma 

percepção personalizada da mensagem, construindo uma forma de compreensão diferenciada, 

com novo formato de captação e compreensão da mensagem, de forma muito mais complexa, 

mudando a engessada relação emissor–receptor. Para Pierre Lévy  

 

 

esta (a interatividade) recupera para ao indivíduo a possibilidade do diálogo, 

devolve-o, assim, à sua própria condição ética e o situa novamente no centro da 
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criação... permite imaginar todo o tipo de evoluções na relação do homem com seu 

meio” (LÉVY apud BAIO, OLIVEIRA; 2003). 

 

A banda Skank vem utilizando dessas novas plataformas para agregar o mundo off 

com o , como “a música pop desenvolve-se por meio da divulgação via cinema, rádio, TV, 

computador; apoiando-se em modelos de divulgação em que até as divisões entre gêneros 

musicais tendem a ser embotado” (CARDOSO FILHO, JANOTTI JÚNIOR, 2006, p. 06). 

De acordo com Jenkins (2006b), os fãs compõem uma categoria na cultura 

contemporânea que questiona a forma tradicional de experiência estética e parecem sujeitos 

“indisciplinados” e “leitores impertinentes”, pois rejeitam a distância estética e tentam 

complementar os conteúdos midiáticos com suas próprias experiências. 

Com o advento de novas mídias e o aumento da variedade de conteúdos transmitidos, 

o receptor assiste apenas o que lhe agrada, caso contrário, troca de canal, de site, de sintonia. 

“O receptor ou leitor adquiriu certa emancipação. Não mais considerado um joguete, ele é 

capaz de selecionar, apropriar-se e reelaborar informações, modificando sua própria cultura 

e interferindo nos padrões da mídia” (ZANCHETTA apud FEDOCE, 2009). Aproximando-

se da figura do editor, o receptor seleciona seu conteúdo, faz download de suas músicas e 

vídeos preferidos, organizando-os da forma que julgar interessante. Atualmente, pode-se 

observar o poder de escolha que o receptor adquire, tornando papel de seletor de sua própria 

lista de favoritos. Cabe a coordenação do projeto do perfil oficial da banda na web verificar as 

aplicabilidades de cada rede e seus possíveis desdobramentos. Rafaela Fonseca ressalta que 

por meio do trabalho desenvolvido pela Aorta, foi possível identificar um estreitamento na 

relação dos fãs com a banda.  

 

 

A empresa (Aorta) que está por trás, porem a banda tem acesso a tudo, conhece 

tudo, sabe o que ta acontecendo.  A gente faz relatórios mensais. Então a banda tem 

uma visão geral de como anda, como está a imagem deles no ambiente digital, o que 

os fãs estão falando. (informação verbal
48

) 

 

Com o advento e o acesso a tecnologia digital foi possibilitada a adequação dos 

receptores a sua capacidade colaborativa na emissão do conteúdo para o meio. Um 

prognóstico otimista para MUSSO (2004), que acredita que “a rede indica um futuro 
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libertador, ela é uma promessa de uma circulação generalizada e libertadora de fluxos de 

informações e das ondas econômicas”. 
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Pode-se observar, em linhas gerais, que o projeto de redes sociais para a banda Skank, 

recorte do estudo vigente, foi concebido pelo norteamento das próprias questões encontradas 

dentro do universo em que se configura a aplicação das redes sociais utilizadas pelos seus 

interagentes. 

Após leitura do levantamento bibliográfico, informações e concepções obtidas por 

meio de entrevistas aos grupos focais (assessoria de imprensa, agência gestora do projeto do 

perfil oficial e os fãs internautas), observou-se que tais alinhamentos propostos pela banda 

foram corroborados pela forma de aplicação, discussão e estímulo de conteúdos relacionados 

dispostos na forma 2.0 na web. 

Os desdobramentos almejados dentro do plano de ações estudado na gestão desse 

perfil oficial foram, em grande parte, em sintonia com o esperado pela esfera própria da web e 

suas tendências, em decorrência de demandas dos usuários e da evolução da tecnologia e sua 

usabilidade de aplicativos que se adequam ao que foi proposto pela agência Aorta. Cabe 

apontar o sucesso de ações para divulgação da marca Skank no universo mobile, e sua 

posterior melhoria em pontos falhos na interlocução com os interagentes que movimentam 

todo processo. O fã usuário das redes deve ser classificado como um dos alicerces para 

manutenção e promoção de forma espontânea dentro das redes sociais.  

O estudo da rede oficial da banda sofre pelo caráter atual e mutável, como adendo 

pode-se incluir nessa análise o projeto de gravação do CD comemorativo dos 20 anos da 

carreira da banda, que ocorrerá no próximo dia 19 de junho no Mineirão.  E por ser 

considerado um tema ainda em constante aperfeiçoamento e aprofundamento de registros 

acadêmicos e estudos de casos, vale a ressalva de que todo objeto aqui analisado e discutido 

permeia novas apropriações a serem atualizadas a partir da evolução de suas plataformas 

tecnológicas, suas redes sociais, assim como aplicativos mobile. 

O tema abordado possibilita desdobramento para que outros estudos sejam 

desenvolvidos, tais como uma análise do planejamento utilizado na divulgação da marca 

Skank nas redes sociais à luz da teoria da Segunda Corrente do Branding, com foco no 

discurso de identidade criada por meio desse perfil na web 2.0, ressaltando seus processos 

sociais existentes entre os públicos estratégicos; possibilita ainda outra análise da produção 

colaborativa, tendo como foco o conteúdo gerado pelo fã internauta, e o fluxo de 

comunicação proposto pela teoria, das novas tendências de lançamento de bandas no mercado 

fonográfico brasileiro atual; assuntos que não foram pesquisados e discutidos ao longo desse 

projeto, devido ao recorte dado pela aluna. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos fãs internautas 

 
Dados do Entrevistado 

 

Nome:  

Idade:  

Cargo:  

Contato:  

Localidade:  

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma?  
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ANEXO A – Entrevista na Agência Aorta 

 

 

Entrevistada: Rafaela de Oliveira Fonseca (analista de produto) 

Contato: rafaela@aorta.com.br  

 

Entrevistada: Letícia Fiúza Macedo Murta Santos (estagiária) 

Contato: leticia.fiuza@aorta.com.br  

 

Entrevista realizada no dia 09/03/10, na Agência Aorta 

 

 

 

Marina: Como se desencadeou a ideia do projeto da rede construída para a banda Skank?  

 

Rafaela: A Aorta é uma empresa que já tem um histórico de trabalho com música. Os donos 

da Aorta fundaram Savassi Fm, já tem histórico de atender músicos. Rodrigo Vilarinho, 

diretor de comercial teve contato com a banda e propôs a criação de uma rádio na web, na 

época tinha um aplicativo para iPhone também e de fazer a ativação da banda nas redes 

sociais. (Ele tem um relacionamento particular com a banda) E com essa oportunidade, a 

Aorta foi desenhar o projeto para o Skank.  

Foi dividido nessas três frentes: a atuação no ambiente mobile, através do aplicativo para o 

iPhone e de algumas ações de interatividade no celular, como essa do show para votar no Bis 

Interativo; um canal de notícias; a webrádio que está disponível no site deles e a produção de 

conteúdo junto com a ativação das redes sociais. 

Hoje a Aorta faz a parte da produção de conteúdo das redes sociais e também toma conta do 

site do Skank, além de fazer todas as promoções.  

E esse processo criativo, a Aorta estrutura o trabalho de redes sociais da seguinte forma: 

primeiro ela (Aorta) faz um diagnóstico, independente do cliente, em especial sendo artista, a 

gente faz um diagnóstico para ver qual o posicionamento do artista, como ele se encontra hoje 

no ambiente digital. Então a gente faz uma análise por um longo período, do que está saindo 

no ambiente digital de notícias sobre o artista, quais são os perfis que eles tem na rede social, 

como que é o conteúdo postado nesse perfil, a relevância desse conteúdo, a periodicidade 

desse conteúdo, e como os fãs, os participantes dessas redes estão interagindo. Com base 

nisso a gente apresenta para a banda esse documento, na época no início do projeto eu não 

mailto:rafaela@aorta.com.br
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estava, onde foram definidos alguns objetivos, na época teve o lançamento do Estandarte 

(CD), um objetivo mais macro foi demarcar a presença do Skank no ambiente digital e ai com 

esse estudo e com base nos objetivos que eles queriam alcançar foram definidas as estratégias. 

Tanto relacionado a “o que nós vamos fazer para alcançar mais seguidores no Twitter” e até 

mesmo com relação a linguagem. “Ah não, nós não vamos chamar os fãs de galera, vamos 

chamar de moçada, porque é mais o perfil da banda” e definindo isso a gente começou 

efetivamente com o trabalho. Esse estudo ta até pra ser repetido agora, pra ver se todas as 

metas foram alcançadas. 

O trabalho com o Skank começou em 2008. Os processos do trabalho foram definidos com 

base no cd Estandarte. Então, o foco todo era divulgar o CD, o layout do site, Twitter, 

Youtube, tudo foi inspirado no cd. Como agora eles (banda) vão lançar outro CD na metade 

do ano então a gente ta começando todo esse processo de novo, vamos definir outras 

estratégias, analisar as estratégias que deram certo, as que não deram, o que vai se repetido o 

que precisa ser reformulado e também todo o layout, um aplicativo novo com novo conteúdo, 

novo layout, tudo voltado para esse novo cd. Então o período acaba sendo paralelo ao cd que 

eles (banda) vão lançando. O conteúdo é muito direcionado para o trabalho deles.  

 

Marina: Quais foram as etapas do processo criativo da rede?  

 

Rafaela: Eles (banda) já tinham um site. A comunidade do Orkut do Skank é de um fã, não é 

oficial do Skank. Então eles tinham várias coisas pulverizadas e não tinham a gestão disso 

tudo. Então o site tinha uma pessoa que tomava conta, o Twitter era uma outra pessoa que 

trabalhava com eles que tomava conta. Então o papel da Aorta foi reunir todos esses 

conteúdos todas essas redes essas plataformas, e fazer o controle de conteúdo que fica 

reverberando entre elas. Então, não foi pensado assim: do blog partimos para outras redes, 

não. Foi pensado tudo num conjunto. Uma banda como o Skank, aonde é importante ela estar 

presente no universo digital? AH, o blog é interessante porque o perfil das pessoas que 

acessam o blog acaba coincidindo com o perfil das pessoas que curtem a banda, com as 

pessoas que compram o cd e que efetivamente vão ao show, “então beleza vamos fazer um 

blog”. “Ah vamos ter um Twitter? Vamos manter um Twitter da banda?” Lembrando que o 

Twitter é uma ferramenta e tal (...) Elas (redes sociais) interagem entre si. Foi o que você 

falou: do blog a pessoa que geralmente a gente posta, mas é uma das ferramentas que eles 

(banda) mais participam, a banda mesmo, os membros da banda, o Samuel, o Haroldo... 

(pausa Rafaela sai da sala, Letícia continua o raciocínio) 
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Letícia: Aí você consegue linkar. Foi criado o perfil isolado da banda em cada comunidade 

em cada rede social, no Twitter, no Youtube, no Myspace, no Latsfm, (no Orkut não porque os 

fãs já haviam criado, mas ela se tornou oficial), e o Facebook. 

Aí como que a gente reunia tudo isso? Como que o fã conseguia achar todas as redes sociais 

do Skank em um só lugar? Através do site. Então a gente (Aorta) não criou esses perfis 

através do site, mas consegue reunir todos no próprio site. 

 

Marina: Como que é feita a atualização das informações? Eles (banda) conseguem postar 

no blog, as informações do twitter elas condizem com o que eles postam no blog? A banda 

tem alguma reunião periódica com a agência, pra coordenar até a linguagem, condiz com a 

linguagem própria do Skank tudo que é postado no Twitter e no blog? 

 

Letícia: Na verdade não é uma reunião periódica que a gente faz, mas a gente conversa com 

eles o tempo todo com eles. Então assim, sempre que a gente posta alguma coisa, eu ou a 

Rafa, ou alguém do Skank posta alguma coisa que não é relacionado com a linguagem deles, 

eles vem e dão um toque. Mas no início, desde que a gente começou a trabalhar, eles 

colocaram, eles definiram exatamente como é a forma deles tratar os fãs, o que eles gostam 

que falem, o que eles gostam que falem, sabe? Até a própria “moçada e pessoal” e não galera, 

que eles gostam e outras coisas também.  

Rafaela: No início do projeto a banda participou muito. Tanto na definição desse conceito o 

que seria trabalhado nas redes sociais e na linguagem, conteúdo, assuntos restritos, “ah, não 

vamos abordar assuntos relacionados a vida pessoal do artista”, então vamos tratar só 

realmente do foco profissional. E até mesmo assim, na concepção da webrádio, o que vai 

tocar nessa webrádio? “Ah não vamos tocar só Skank? Ou vamos artistas que eles gostam?” 

quem são os artistas que a banda gosta? Então foram feitas inúmeras reuniões com eles, 

presenciais tanto aqui quanto na produtora. E eles participaram de tudo. Então, tudo realmente 

foi feito com a cara da banda. Eles falavam: “eu quero isso, ah porque não tá bom”, e eles 

fizeram esse acompanhamento durante um bom período. Hoje eles acompanham ainda, mas 

não tem mais essa necessidade de ter realmente reuniões presenciais ou semanais com a banda 

pra discutir o que vai ser trabalhado, ou qual é a linguagem utilizada. Mas existem sim, a 

gente tem um grupo de e-mails que todo mundo tem acesso, os envolvidos diariamente com a 

banda, com a assessoria de imprensa deles, os produtores, e a gente troca informações 

constantemente “ah, o Skank está concorrendo ao Prêmio tal”, qual vai ser a estratégia de 

divulgação desse prêmio, a gente vai pedir votos, a gente não vai, quem é que vai pedir voto, 
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a assessoria vai sair, vai soltar algum release, a banda vai fazer algum pronunciamento com 

relação a isso, vai gravar algum vídeo. Então isso acontece, mas não tem mais aquela 

necessidade de ser presencial. Agora isso daí ao trabalho relacionado às redes sociais e o que 

já acontece normalmente. Mas por exemplo, se a gente for lançar um aplicativo novo deles. 

Aí sim acontece uma reunião, com pelo menos um integrante da banda, que vai dar a visão da 

banda aquilo que a gente tá propondo. Acho isso daqui legal, vamos encaixar isso daqui em 

outro lugar e acho que os nossos fãs querem saber mais isso, mais tal informação. então são 

pontuais, vamos mudar o layout de alguma coisa para o lançamento do cd, então aí sim tem 

esse contato direto mais próximo com a banda. Fora isso o que acontece no dia-a-dia, 

acontece independente do envolvimento deles.  

 

Marina: Como que a rede funciona? Vocês trabalham de acordo que o assunto flua entre 

todas as redes sociais ou não? Um vídeo que está no youtube tem haver alguma informação 

que solta no twitter, ou são ações isoladas? 

 

Rafaela: às vezes elas conversam entre si e elas acabam dando suporte umas as outras. Não 

dá pra toda ação, por exemplo, que é feita no Twitter replicar pra algum lugar. Twitter é uma 

ferramenta muito específica, mas assim (...) a gente faz uma promoção, agora vai sair a 

promoção no Uol Mais (...) começou uma hoje do Multishow. Então vai ter uma ação do 

Multishow, a gente trabalha em parceria com os organizadores lá do evento. Então todas as 

redes vão dar suporte para essa promoção. Mas ela não vai ser uma promoção criada no 

Twitter e no Orkut. Assim como a gente define promoções específicas pro Orkut. Ah não 

vamos fazer essa promoção no Orkut, mas as outras redes vão divulgar. Ou quando a gente tá 

fazendo uma promoção no Twitter, talvez tenha uma duração mais longa, porque o Twitter é 

muito rápido, então a gente vai usar o Orkut e o Facebook pra divulgar. Então elas conversam 

entre si. Mas são estratégias específicas para cada rede. Cada site de relacionamento tem uma 

estratégia específica a linguagem é a mesma, o objetivo é o mesmo, mas as formas de trabalho 

são diferentes. Elas interagem entre si.  

Letícia: isso em questão de promoção. Agora na hora de dar notícia, o que está acontecendo 

com a banda e tal, tudo que é postado no Twitter é postado no MySpace, que é postado no 

Lastfm, em todas as redes. E em formas diferentes de acordo com a exigência da própria rede 

social. O Twitter a gente posta rapidinho, 140 caracteres, com link da notícia do próprio site. 

Nas outras redes tem como a gente postar a própria notícia. 
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Marina: Desde implantação do projeto a rede se transformou em função dos usuários, dos 

fãs? O conteúdo colaborativo gerado pelos fãs já mudou algum aplicativo? 

 

Rafaela: Os fãs do Skank interagem bastante. A gente (Aorta) tá com outros projetos, com 

outros artistas, mas a gente não tem percebido essa mesma interatividade, interação né, do fã 

com os perfis. Porque eles sabem que quem faz o perfil do Skank, por exemplo, no Twitter é a 

equipe. Quando eles (a banda) postam, eles assinam lá o Haroldo coloca alguma coisa que ele 

tá gostando, e os fãs interagem muito. O que é que é a interação com os fãs já proporcionou? 

Promoções, eles (a banda) já deram muitas ideias de promoções, porque vocês não fazem uma 

promoção assim-assim assado, e a gente pega essa ideia e efetivamente cria uma promoção no 

dia. O número de participações, não só das interações, mas assim o volume de participantes 

na rede aumentou. Acho que parte relacionada ao trabalho que a gente (Aorta) desempenha, e 

parte relacionada aos fãs que fazem o trabalho de divulgação. Porque lidar, a gente tá lidando 

banda, que é como se fosse pessoa física, com outra pessoa física. Não é uma empresa Skank 

que está lidando. Então quando as pessoas se tornam fãs, elas realmente promovem aquela 

banda. Então os fãs do Skank nas redes sociais atuam como promotores da banda. Então o 

prêmio do Multishow que tá naquela primeira fase onde as pessoas estão indicando quem 

serão os participantes do prêmio, não é nem a fase de votação oficial ainda. Então os fãs já 

estão se mobilizando, através das redes e envolvendo o perfil do Skank oficial para gerar 

votos. Então as vezes o Skank nem precisa pedir nada, os próprios fãs já fazem essa trabalho.  

 

Marina: qual que é o espaço dedicado aos fãs para colaborar mesmo com conteúdo na rede 

social? 

 

Rafaela: o Twitter, ele tem, eles (fãs) podem mandar tanto mensagens abertas, porque o 

Twitter permite isso, como DM (Direct Message) também. Tem o Clube Skank, que é do site, 

que é um e-mail que as pessoas podem mandar o que quiserem. Esse e-mail chega (...) 

Letícia: é a gente também faz essa filtragem. 

Rafaela: e esse e-mail tanto a Aorta quanto a produtora (Ciranda) tem acesso, então ali a 

gente conversa sempre sobre o que tá chegando e se possível a gente atende as solicitações, 

sempre dá algum retorno. (...) tem espaço através do blog, onde eles (fãs) podem comentar e 

nas redes sociais é muito aberto, qualquer um pode falar pode falar qualquer coisa no 

ambiente digital. Então, os fãs têm total liberdade para falar o que gosta e o que não gostaram 

de alguma coisa da banda e a gente (Aorta) procura sempre responder e repassar para a banda 
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quando tem alguma coisa relevante, eles (a banda) sempre tem acesso a isso. E no site tem o 

blog, o Twitter, o e-mail do Clube do Skank, onde os fãs participam, as pessoas que se 

cadastram nesse e-mail todo aniversário elas recebem um cartão da banda. É um trabalho bem 

legal. A gente conseguiu com esse trabalho realmente estreitar um pouco o relacionamento 

dos fãs com a banda, apesar de não ser a banda que ta na frente do projeto. Tem uma empresa 

(Aorta) que está por trás, porem a banda tem acesso a tudo, conhece tudo, sabe o que tá 

acontecendo.  A gente faz relatórios mensais. Então a banda tem uma visão geral de como 

anda, como está a imagem deles no ambiente digital, o que os fãs estão falando. 

Letícia: no próprio site tem o espaço dos comentários que você (Rafaela) já falou, mas a gente 

lê todos os comentários, aqui não vai diretamente pro site sem passar por nós. A gente lê 

todos, a gente tem que ler todos os comentários que quando vem sugestão, a gente realmente 

consegue ler e passar pra frente.  

 

Marina: essa ação do show, do bis interativo. Foi uma sugestão da banda? Como foi criada 

essa ação? 

 

Rafaela: essa ação foi criada, na verdade a gente fez uma reunião de brainstorm com toda 

equipe e ações inovadoras para a banda, e aí alguém daqui da Aorta, eu não me recordo quem, 

sugeriu “vamos fazer alguma das pessoas escolherem um bis”. Toda banda tem um bis, sai do 

palco e depois volta e canta mais uma ou duas músicas. Então um dos produtos da Aorta é 

criar essa interatividade no celular, encaixar isso nesse projeto. Como que nós vamos encaixar 

essa interatividade no celular pro Skank? Então, surgiu essa ideia de “vote no bis” e surgiu a 

ideia de criar um canal de noticias, que dá notícias sobre agenda de shows, participação em 

programas de televisão, notícias sobre a banda. Esse (bis interativo) é exclusivo para alguns 

shows, na verdade, não são todos os shows do Skank que tem isso, mas quando tem as pessoas 

do Brasil inteiro podem votar. Então se ta tendo um show no Rio de Janeiro, as pessoas do 

Rio podem votar, se tá tendo um show em Manaus, as pessoas de Manaus podem votar, 

porque a abrangência é nacional. E o canal de notícias também é a mesma coisa, são 

geralmente duas notícias por semana, o conteúdo também é produzido aqui na Aorta. Quando 

nós fomos levar essa ideia para eles (a banda), eles gostaram acharam super bacana e 

definiram: ah não então vamos definir três opções de bis, até porque o show segue, tem uma 

seqüência. Então o que a gente pode mudar? Vamos criar três opções de bis e colocar para as 

pessoas votarem. E é uma ação que tem dado um resultado excelente.  
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Marina: o conteúdo postado na rede é guiado pela banda? A Aorta hoje tem mais liberdade 

para criar as notícias, o conteúdo?  

 

Rafaela: A Letícia que trabalha diretamente no projeto ela faz muitas pesquisas. Então tudo 

que sai do Skank, em qualquer site ou blog, ela tá por dentro. Se aquilo dali puder gerar 

alguma pauta, trabalho, ela repassa para a assessoria de imprensa, que repassa a notícia pra 

gente. É um trabalho feito a várias mãos, a gente tem total liberdade de fazer, não só a 

postagem de conteúdo, mas também de criar promoções. A gente cria promoções, eles falam: 

vocês tem x brindes pra trabalhar, ou então vamos dar um brinde pro fã do Skank que fizeram 

isso. A gente tem total liberdade pra fazer isso.  

 

Marina: os resultados estão de acordo com o projeto que a Aorta vem desenvolvendo são 

satisfatórios, atingiram os objetivos traçados pela banda e pela Aorta?  

 

Rafaela: Sim, superaram inclusive. O Prêmio Multishow (de Iniciativa de Mercado) é um 

exemplo de superação. A gente não estava imaginando que chegaria a ter tanta visibilidade 

desse projeto tanto pra banda quanto pra Aorta a ponto de ganhar um prêmio. Tanto que o 

troféu fica aqui na estante da agência, como reconhecimento de todo nosso trabalho 

desenvolvido. Então, realmente todos os objetivos foram alcançados, acho que a Aorta (...) é o 

primeiro projeto relacionado a um artista que a Aorta desenvolveu, e nós aprendemos muito 

com isso. Tanto que algumas coisas que foram feitas em 2008, nós estamos readequando ao 

novo... adaptando novos produtos, novas ferramentas que a empresa tem. Mas foram 

alcançados (os objetivos), a banda ta muito satisfeita, tanto que a gente renovou o contrato. 

 

Marina: as demandas desde implantação do projeto, já surgiram novas, para ampliação das 

redes sociais? 

 

Rafaela: das redes sociais sim e não. Porque todo dia surge uma rede social nova. E aí a gente 

tem a seguinte discussão: vale a pena uma banda como o Skank tá presente em todas as redes 

sociais ou é melhor a gente escolher e ir principalmente naquelas redes que o Skank tem 

efetivamente potencial ou que tem alguma coisa a ver com a banda. Então, a gente tem livre-

arbítrio para criar novas redes e inserir o perfil do Skank nessas redes, mas também de filtrar: 

“não, não vamos entrar”. Então assim, eles (a banda) deram carta branca para a Aorta, “vamos 

criar uma rede para o Skank na rede mpb.com”, que é uma rede só focada em música 



64 

 

brasileira “Vamos criar? Vamos”. A gente nem precisa discutir com eles sobre essa criação. 

Só que o papel da Aorta é mais do que isso, é ver se vale a pena ter o perfil do Skank em uma 

outra rede. 

Letícia: é estudar a rede e ver o potencial dela. 

 

Marina: O conteúdo colaborativo produzido pelo internauta foi incorporado à rede de 

forma a criar uma relação mais íntima com a comunidade dos fãs?  

 

Rafaela: a agência faz um monitoramento digital do Skank. Tudo que sai do Skank, de 

pessoas que comentam em algum lugar ou de notícias que saíram em algum site, mas que não 

partiram da assessoria de imprensa e nem da Aorta, a gente faz esse monitoramento.  

(Marina comenta sobre a repercussão do clipe “Noites de um verão qualquer”, que a Aorta 

agregou esse conteúdo de mídia espontânea gerada, para o site oficial da banda) 

Letícia: a gente vê se esse conteúdo é interessante para a banda, vai acrescentar algo para a 

banda e até para os fãs, a gente posta. A gente faz a notícia.  

Rafaela: o Twitter por exemplo, as vezes tem algum fã clube que está fazendo uma campanha 

com alguma hashtagh do Skank. A gente apóia a campanha que eles estão fazendo, retwitta 

no perfil oficial do Skank, fala em outros lugares que o fã clube tal em perfil tal, pedindo para 

as pessoas participarem. 
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ANEXO B – Respostas dos fãs internautas ao questionário 
 

 

 

Dados do Entrevistado 

 

Nome: Alan Navarro Couto 

 

Idade: 27 

 

Cargo: Professor 

 

Contato: alannavarro82@hotmail.com 

 

Localidade: Aracaju / SE 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

   Sim, pesquiso. Todos os dias. Orkut, Youtube, site da banda e com os meus contatos do MSN que também são 

fãs do Skank. 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

    Conheço, mas acabo não acessando com muita freqüência, já que também não são muitos os posts. Entro no 

blog, talvez uma vez por semana, para ver se tem algo novo, mas raramente deixo algum comentário por lá, 

porque imagino que as pessoas que vão até o blog não estão interessadas no que eu escrevi e sim na informação 

sobre a banda. Também não tenho certeza se os integrantes da banda fazem a leitura dos comentários deixados. 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

   Não digo com a banda, mas com a produção, via Twitter (não gosto de usar, e só fiz por causa do Skank, 

Myspace (idem) e no mais Orkut. 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

    Sim, claro. Pelo MSN e Orkut. Inclusive, temos um chat via MSN só com fãs da banda, o famoso “Janelão do 

Skank”, onde reunimos uma galera de norte a sul do Brasil para falar do Skank e de qualquer outro assunto 

também, é sempre muito divertido, fiz muitas amizades pelo janelão. Também propago as informações com 

outras pessoas que não são fãs, já que acabo sempre falando algo sobre o Skank, as pessoas descobrem que sou 

fã e sempre me perguntam algo ou então já chego falando quando sei que a pessoa tem interesse. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

   Que eu saiba não, mas tem meu contato/amigo, Ricardo Caldas de Belo Horizonte, que esse sim, tem material 

que a banda não tem. Sei disso porque o próprio me passa muito coisa da banda, principalmente shows ao vivo, 

temos até uma comunidade chamada Skank Downloads, apenas com material inédito da banda. Postei no 

Youtube foi um trecho de um documentário do Carlos Drummond de Andrade que o Samuel participou cantando 

versos de um dos textos do Drummond. 
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Dados Entrevistados 

 

Nome: Ana Carolina Amaral de Oliveira Coelho 

 

Idade: 23 anos 

 

Cargo: Jornalista 

 

Contato: (31) 98217505 /  anacarolina_aoc@yahoo.com.br  

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Normalmente não procuro conteúdo relacionado à banda, apenas quando quero saber se eles vão fazer algum 

show em Belo Horizonte. Vou direto ao site da banda (www.skank.com.br) e sempre acabo acessando outras 

novidades além da agenda de apresentações. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Conheço o blog oficial da banda, pois é o local através do qual busco notícias sobre shows em Belo Horizonte. 

Além disso eu sigo o Twitter oficial do Skank, que é muito interessante porque eles atualizam diariamente e 

colocam informações e falas gerais, não atuam apenas em função da banda, por exemplo. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Não me comunico com a banda. No entanto, acredito que tenho um canal que me aproxima muito deles, que é o 

Twitter. Tenho a impressão de que eles, ou a assessoria que os monitora, retornam as mensagens. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Propago sim, quando as informações são interessantes. Por exemplo, nos dois últimos clipes da banda, 

“Sutilmente” e “Noites de um verão qualquer” postei o link no Twitter para o clipe oficial disposto no canal 

deles no YouTube. Depois de um show deles também é bem provável que eu coloque minhas impressões na 

página do microblog, para que os seguidores compartilhem e “retwittem”.  

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Como disse anteriormente, já coloquei o link para os clipes no Twitter. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Daniela Kapitizky de Mendonça 

 

Idade: 24 

 

Cargo: Analista de Marketing Cultural 

 

Contato: (31) 9795-0715 / dk_mendonca@yahoo.com.br  
 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

  

Posso dizer que, apesar de sempre ter admirado e gostar bastante da banda Skank – pra mim, uma das bandas 

brasileiras de maior qualidade musical –, não pesquiso tantas informações como antes. Com a possibilidade de 

baixar músicas pela internet, parei, por exemplo, de comprar os CD‟s (tenho uns 2 ou 3 mais antigos). Além 

disso, cresci assistindo a programação da MTV; e era uma das minhas maiores fontes musicais durante a 

adolescência. Hoje em dia, apesar das facilidades com a internet e do excesso de informações e fontes, não 

pesquiso tantas informações a respeito da banda – na verdade, a maior parte das coisas que fico sabendo 

“chegam” até mim, seja pela própria internet, ou pela TV; ou por alguma revista ou jornal – além, é claro, do 

“boca a boca”. 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Acho que nunca acessei. Atualmente a fonte que mais me traz informações a respeito da banda é o Twitter 

oficial. 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Nunca me comuniquei. Mas acho que a forma mais “acessível” pra mim, atualmente, seria através do Twitter. 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Apesar de gostar muito da banda, acho que não posso me considerar, de fato, uma “fã”. Mas caso eu quisesse 

divulgar algo, provavelmente seria por meio da internet – preferencialmente via Twitter. 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Recentemente assisti ao último clipe da banda pela TV, busquei novamente no Youtube e “compartilhei” via 

Twitter – apesar de ter visto essa informação sendo compartilhada por vários outros twitteiros na mesma época. 

Entretanto, divulguei ainda assim pela qualidade musical e estética; e por acompanhar, de certa forma, o trabalho 

do diretor Conrado Almada. Mas de qualquer forma, não foi nenhuma informação ou conteúdo inédito a ponto 

de ser aproveitado. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Débora Thais de Souza Freitas 

 

Idade: 25 anos 

 

Cargo: Assistente Financeira 

 

Contato: (11) 8184-7563 / debora@universalcredito.com.br  
 

Localidade: São Paulo/SP 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Sim. No site da banda, Twitter e comunidade oficial do Orkut. Procuro ver todos os dias. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

O blog não, apenas o site. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

No Twitter. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Falando das promoções ou divulgando a música deles. 

 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Não. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Felipe da Silva Arouca 

 

Idade: 23 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Contato: Felipe_arouca@yahoo.com.br / felipe_arouca1@hotmail.com 

 

Localidade: Salvador / BA 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Conteúdos relacionados a banda, eu pesquiso quase diariamente, para ficar informado sobre a banda e o que vem 

de novidades dela, uso com fontes blogs de fã clubes do Skank, Orkut, Twitter, site da banda e sites de notícias 

de meio musical. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

 Conheço e acesso quase diariamente o blog oficial, sempre que posso emito comentário, tanto no blog quanto no 

Twitter ou Orkut, meios de comunicação que a banda mantém com seus fãs de forma interativa, e muito boa, 

pois assim ela obtém um maior feedback dos seus admiradores e com isso pode está sempre melhorando seu 

trabalho. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank? 

 

 Hoje em dia me comunico mais pelas redes sociais, Orkut, Twitter, blog, mas já teve a época que a comunicação 

era feita através do e-mail, que eles tem no site. Isso era bem importante pois sempre estava repassando um 

retorno do que os fãs tinha para dar ao Skank. 

 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Sempre que posso eu propago sim, tenho uma parte de fãs do Skank como contato no MSN, e através das nossas 

conversas nós compartilhamos as informações, fazemos comentários de show, músicas, clipes, de alguma noticia 

relacionada ao Skank, discutimos apresentações em programas também. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Que eu me lembre nunca colaborei com algum conteúdo ligado a banda na internet. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Francisco de Barros Vilela 

 

Idade: 22 anos 

 

Cargo: jornalista 

 

Contato: (31) 8769-6680 / chico.uai@gmail.com  

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

As únicas pesquisas referentes ao Skank que faço na internet dizem respeito às informações referentes aos shows 

que serão realizados em BH. Minhas fontes são os sites das casas de shows mais tradicionais da cidade, como o 

Chevrolet e o Music Hall. A freqüência varia de acordo com a realização dos shows. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Não conheço e nunca participei. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Não me comunico com a banda. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Não sei se pode ser considerado como propagação, mas sempre converso com amigos que também gostam da 

banda sobre as músicas já compostas, shows já realizados, diferenças de estilo entre as composições.  

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Nunca colaborei com nenhum conteúdo. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Guilherme Carvalho Alvim Lopes   

 

Idade:30 

 

Cargo:Publicitário 

 

Contato: guilopesbh@hotmail.com /  (31) 9789 0801 

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Pesquiso sim, com uma freqüência de uma vez ou duas por mês. Minhas fontes são o blog oficial, o Orkut e o 

blog Skankarados. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Conheço sim. Participo apenas lendo notícias e ficando sabendo dos novos projetos da banda. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Não me comunico. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Participando dos fóruns do Orkut. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Fiz um vídeo sobre a música “Romance Noir” e postei no Youtube. Até onde sei, o conteúdo não foi aproveitado 

por nenhuma rede oficial.  

(Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=ZR_szbwLkWQ) 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Laura Baptista da Silva 

 

Idade: 23 anos 

 

Cargo: Assessora de Imprensa 

 

Contato: laurinhahp@gmail.com / (31) 9802 1786  

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Não. Só assino uma conta do Youtube que às vezes tem clipe do Skank. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Não. Nunca entrei. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Não me comunico. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Já dei Retweet em clipe. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Não colaborei, só repassei vídeos. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Luís Alberto Neves   

 

Idade: 27  

 

Cargo: Técnico em Radiologia 

 

Contato: (71) 8199-3111 / bethoneves@hotmail.com  

 

Localidade: Salvador / BA 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Sim, 2 vezes por semana, no site oficial deles... 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Sim, mas não participo com tanta frequência... 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Através do site da banda. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Sim, recomendo que eles conheçam o trabalho e a discografia deles, pros amigos que curtem outros gêneros 

musicais. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Não. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Marcelo de Oliveira Nunes 

 

Idade: 21 

 

Cargo: Estudante/estagiário 

 

Contato: Nunes.marcelo89@hotmail.com / (21) 96409943 

 

Localidade: Rio de Janeiro/RJ 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Costumo freqüentar o site oficial semanalmente, acompanhando principalmente a agenda de shows e notícias da 

imprensa. Tenho a banda adicionada também no Twitter (que é minha principal fonte de novidades da banda, 

vejo de dois em dois dias mais ou menos) mas não costumo participar das promoções por achar que nunca vou 

ganhar. Ainda tenho o perfil deles no MySpace, mas entro menos, por isso não sei a quantas anda as novidades 

por lá. Estou em diversas comunidades relacionadas a banda no Orkut também, mas embora seja um canal que 

eu utilize mais do que todos os outros, não costumo ver as novidades da banda lá, só esporadicamente. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Não costumo acessar blogs em geral, tenho preferência por outros canais de divulgação/comunicação. Acho a 

interface dos outros canais mais amigável, mais próximas, não sei.  

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Ocasionalmente quando tem alguma novidade que realmente chama minha atenção eu posto comentários no site 

oficial, como foi o caso do lançamento dos dois últimos clipes (Sutilmente e Noites de um verão qualquer), mas 

em geral só leio as novidades sem interagir. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Quando isso acontece, o que é mais raro, eu me comunico com pessoas mais próximas, que eu conheço e que 

gostam da banda, então a oportunidade pode surgir em uma conversa informal. As vezes mando para essas 

mesmas pessoas, links interessantes sobre a banda também pelo Orkut, mas não é muito comum. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Minha colaboração é em geral através da participação em eleições as quais a banda esteja participando, como por 

exemplo no Prêmio Multishow, VMB, Melhores do Ano do Domingão, enfim, sempre que aparece a divulgação 

no site oficial de alguma eleição que o Skank esteja participando, eu colaboro. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Marta Fabem de Paulo 

 

Idade: 28 anos 

 

Cargo: Professora Geografia  

 

Contato: e-mail martafabem@hotmail.com     

 

Localidade: Pinheiros/ES 

 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

   Sim. Diariamente visito o site oficial da banda e a comunidade no Orkut para conferir novidades.  

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

   Sim, participo comentando as publicações que a banda faz no blog. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

    

   Através da internet. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

   Sim, através da internet ou telefone. 

 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Participei de algumas promoções, a última foi a “promoção fotografe o Skank”, as fotos foram postadas no site 

oficial. 
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Patrícia Scofield Moreira Rocha  

 

Idade: 22 

 

Cargo: Jornalista da Webcitizen Consultoria e Produção Digital LTDA.  

 

Contato: (31) 8851-1951 / scofield.patricia@gmail.com  

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

   Apenas músicas, clipes e agenda de shows.  Com pouca freqüência... nada regular não.  

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

    Não acesso. Nunca entrei.  

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

    Não me comunico, mas acompanho pelo Twitter.  

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

   Apenas datas de shows na minha cidade, ou clipes que eu tiver curtido.  

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

   Não colaborei.  
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Raquelline Marlusy Leite Curvelo 

 

Idade: 21 anos 

 

Cargo: Jornalista 

 

Contato: (11) 6202-1726 / raquellinem@gmail.com / rakky@tonopalco.com.br  

 

Localidade: São Paulo/SP 

 

 

Questionário 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes? 

 

Sim, pesquiso sempre que posso, ou quando preciso atualizar o blog dos Skankarados, o FC de São Paulo que 

administro com alguns fãs. Geralmente utilizo o site da banda e as redes sociais nas quais têm perfil, mas 

procuro informações também em sites de jornais e revistas, além de blogs e sites voltados à música.  

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede?  

 

Eu tenho cadastro no Clube Skank e leio o blog sempre. Acesso o MySpace, o Twitter, o Orkut e o Facebook da 

banda. Sou viciada em mídias digitais e os acompanho onde eles estiverem. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Por meio das redes sociais e dos amigos que fiz durante os anos como fã. Raramente consigo conversar com o 

ex-produtor da banda, Milke, por Orkut ou por e-mail, ou com os músicos auxiliares Doca Rolim e Pedro 

Aristides, mas sempre por e-mail ou Orkut. Quando falo com a banda mesmo, uso o Twitter.  

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como? 

 

Sim, pelo Orkut e principalmente pelo Twitter, de maneira pessoal. Como represento o FC da banda em São 

Paulo, também faço divulgações em nosso blog e em nossos espaços em redes sociais.  

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial? 

 

Acho que sim. Se valer a mensagem de fim de ano que gravei para a Skank Web-Rádio no final de 2008, 

colaborei.  
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Dados do Entrevistado 

 

Nome: Ricardo Luiz Caldas Pereira 

 

Idade: 32 anos 

  

Cargo: Representante Comercial 

 

Contato: (31) 9917.0300 / ricardoluiz78@yahoo.com.br  

 

Localidade: Belo Horizonte/MG 

 

 

Questionário 

 

 

 

1) Você pesquisa conteúdo relacionado a banda Skank? Com que freqüência? Quais fontes?  

 

Pesquiso. Todos os dias. No site da banda, Twitter, Orkut e no Google. 

 

 

2) Você conhece ou acessa o blog oficial do Skank? Como você participa da rede? 

 

 Conheço e acesso. Participo através do site, Twitter e Orkut. 

 

 

3) Como você se comunica com a banda Skank?  

 

Através do Twitter e por e-mail. Mas quase não recebo respostas. 

 

 

4) Você propaga as informações da banda Skank para outros fãs? Como?  

 

Com certeza. Através do Orkut, MSN, Twitter e através do Fã Clube que administro há 14 anos. 

 

 

5) Você já colaborou com algum conteúdo relacionado a banda na internet? Por meio de qual plataforma? 

Algum conteúdo (inédito) foi aproveitado pela rede oficial?  

 

Já sim. Por meio do Orkut. A ideia que dei sobre como divulgar a banda no Prêmio Multishow foi aceita 

pela banda, inclusive ganhei um prêmio na ocasião. 
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