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Resumo 

O objetivo do artigo é compreender as estratégias produtivas da produção 
independente de música no Rio de Janeiro frente às transformações estruturais 
provocadas na indústria pelo avanço da tecnologia digital. Pela escassez de 
pesquisas sobre artistas independentes, centralizamos a análise na organização 
produtiva da Rede Carioca de Rodas de Samba. Os métodos da pesquisa 
compreenderam entrevistas semiestruturadas com os fundadores da Rede e com os 
realizadores das rodas de samba; observação participante nas reuniões da Rede e 
em algumas rodas de samba e aplicação de questionários com as lideranças das 
rodas. Os resultados demonstram a organização das rodas de samba em uma Rede 
como uma estratégia relevante para a potencialização da atividade cultural. 
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Introdução 

 O artigo trata das transformações ocorridas na organização da indústria 

da música e como isso abriu novas possibilidades para a produção independente da 

música, ou seja, aquela que é realizada por artistas que se organizam 
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produtivamente sem a intermediação de uma gravadora. Em função da carência de 

pesquisas sobre os artistas independentes, consideramos importante fazer uma 

pesquisa centrada nas questões que envolvem o processo de organização produtiva 

dos artistas integrantes da Rede Carioca de Rodas de Samba, uma organização 

criada no ano de 2014 a partir da necessidade de debater o ofício de quem 

promove, toca e canta o samba na cidade do Rio de Janeiro. 

 Nesse sentido, o principal objetivo do artigo é compreender as 

estratégias produtivas da produção independente de música no Rio de Janeiro 

frente às transformações estruturais provocadas na indústria pelo avanço da 

tecnologia digital, por meio da análise do caso da Rede Carioca de Rodas de 

Samba. 

 O argumento central do trabalho é de que as tecnologias digitais de 

comunicação e de informação viabilizaram novos modelos de organização produtiva 

dos artistas independentes na indústria da música sem a presença de uma 

gravadora, que anteriormente era responsável pela produção, distribuição e 

promoção da música. Esses novos modelos de organização produtiva resultam em 

novos modelos de negócios, os quais continuam a exigir o pensamento estratégico e 

a aplicação de conhecimentos relacionados à gestão, ao marketing e à promoção.  

 Assim, o presente trabalho desempenha papel relevante em revelar 

como esses conhecimentos são aplicados – mesmo que de maneira tácita –, no 

âmbito da Rede Carioca de Rodas de Samba, e como são importantes para o 

fortalecimento dos eventos culturais realizados pelas rodas de samba em geral. Em 

outras palavras, analisaremos como a Rede Carioca de Rodas de Samba e seus 

integrantes se organizam e viabilizam a produção, distribuição e promoção dos 

conteúdos musicais e dos eventos das rodas de samba. É importante ressaltar 

também que o samba é reconhecido como patrimônio imaterial da cidade do Rio de 

Janeiro, fato que concede ainda mais relevância a este estudo. 

 Devido à complexidade da pesquisa e à carência de dados estatísticos, 

optamos pela realização de uma pesquisa qualitativa. Além da pesquisa 

bibliográfica e documental, utilizamos os métodos de entrevistas semiestruturadas 

com os fundadores e gestores da Rede Carioca de Rodas de Samba e com alguns 

líderes das rodas de samba; observação participante nas reuniões de trabalho da 

Rede Carioca de Rodas de Samba em alguns eventos organizados pelas rodas de 
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samba. Por fim, aplicamos um questionário com as lideranças das rodas de samba 

para realizar a sua caracterização. 

 Cada método utilizado viabilizou descobertas específicas. O roteiro das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com dois fundadores da Rede e com duas 

lideranças das rodas de samba permitiu identificar os motivos que levaram à sua 

criação, como ela se organiza e a visão dos gestores sobre a sua importância para o 

fortalecimento do samba no Rio de Janeiro. A observação participante, por sua 

vez, permitiu apreender a dinâmica de interação entre os participantes da Rede 

durante as reuniões, assim como a dinâmica de produção dos eventos organizados 

pelas rodas de samba. Já o questionário aplicado com as lideranças das rodas de 

samba permitiu a coleta de muitas informações a respeito das características e da 

organização das rodas de samba. É importante mencionar que o questionário foi 

aplicado às 35 rodas de samba integrantes da Rede, porém apenas 14 responderam 

inteiramente, de modo que isso impossibilita classificar a pesquisa como 

quantitativa por não atender os requisitos estatísticos. Todavia, as respostas 

apresentam um panorama riquíssimo de como as rodas se organizam 

produtivamente. 

 O presente artigo está estruturado em 3 seções, além da introdução e 

das considerações finais. Na primeira seção, intitulada “As transformações na 

organização da indústria da música e as novas possibilidades produtivas dos artistas 

independentes”, debatemos a evolução da organização produtiva da indústria da 

música a partir de artigos clássicos, como Peterson e Berger (1975) e Lopes (1992), 

assim como de textos mais atuais como Anderson (2006), Nakano e Leão (2009) e 

Pires e Reichelt (2012). Ao conectar o processo de transformação da indústria da 

música com as novas possibilidades de organização produtiva dos artistas 

independentes, apresentamos a Rede Carioca de Rodas de Samba como uma dessas 

possibilidades na segunda seção do artigo que se intitula “A Rede Carioca de Rodas 

de Samba: conceito e principais objetivos”. Por fim, a terceira seção intitulada “As 

características e a organização das rodas de samba integrantes da Rede”, 

apresenta os resultados da pesquisa com as rodas de samba, em que identificamos 

as características das rodas de samba e suas estratégias produtivas. 
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As transformações na organização da indústria da música e as novas 

possibilidades produtivas dos artistas independentes 

 Ao considerarmos o principal objetivo deste artigo como sendo 

compreender as estratégias produtivas da produção independente de música no Rio 

de Janeiro frente às transformações estruturais provocadas na indústria pelo 

avanço da tecnologia digital, através da análise do caso da Rede Carioca de Rodas 

de Samba, nos deparamos com uma importante transformação na estrutura da 

indústria da música, a qual permite a conexão direta entre artistas e consumidores 

sem a mediação de uma gravadora. Assim, para que possamos realmente 

compreender como se organiza a produção de música independente no Rio de 

Janeiro, acreditamos ser necessário voltarmos no tempo para descrever as 

transformações na organização da indústria como um todo. 

 A partir do surgimento da música gravada no final do Século XIX, a 

indústria musical inicia um processo de estruturação do setor através da 

comercialização da música gravada. No Brasil, como bem demonstra de Marchi 

(2005), tal processo se iniciou de maneira embrionária na Casa Edison, localizada 

na Rua do Ouvidor, nº 107, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A Casa Edison é 

reconhecida como a primiera gravadora do Brasil responsável pela gravação das 

primeiras músicas nacionais, e como representante da multinacional alemã Odeon 

Records, que liderou a instalação da primiera fábrica de discos do Brasil. Essa fase 

pode ser identificada como o embrião da organização da indústria da música no 

Brasil, pois deixou um forte rastro no sistema comercial – que mais tarde regeria 

todo o século XX –, seja pelo próprio modo de gravação da música (em discos), seja 

pelo próprio princípio e mecanismo de execução que muito pouco mudou nos 

períodos  seguintes. 

 De fato, toda a evolução tecnológica da indústria fonográfica brasileira 

ao longo do Século XX ocorreu associada à necessidade de um suporte físico para 

gravação e consumo da música, de modo que em todo o mundo, um seleto grupo de 

empresas conhecido como Big Five (Sony, Universal, Warner, EMI, BMG) se 

notabilizou pelo profundo controle que exerceram sobre o mercado. Todavia, as 

transformações nas tecnologias de informação e comunicação ocorridas no final do 

Século XX alteraram dramaticamente a capacidades dessas empresas em 

continuarem a organizar a indústria fonográfica, abrindo possibilidades para que 
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gravadoras independentes assumissem maior importância no mercado, ao mesmo 

tempo em que artistas passaram a se organizar de maneira independente, ou seja, 

sem contrato com gravadoras. 

 Nakano e Leão (2009) explicam a evolução da organização da indústria 

fonográfica até os dias de hoje, apontando quatro fases que são marcadas por 

alguma quebra de barreiras à entrada, conforme se verifica na figura 1. 

 

Figura 1: A desverticalização da indústria fonográfica e as quedas das barreiras à 

entrada 

 

Fonte: Nakano e Leão, 2009. 

 

 Por essa perspectiva, a atual fase identificada pelos referidos autores 

como “Acesso livre” revela a possibilidade de artistas independentes se 

organizarem produtivamente através das novas tecnologias de informação e 

comunicação. Burner, Graham e Lewis (2004) acreditam que os artistas, depois do 

advento da internet, têm mais facilidade de sozinhos produzir e distribuir suas 

músicas, quebrando assim paradigmas antigos. A análise dos referidos autores é de 

extrema importância para a nossa pesquisa, uma vez que sedimenta teoricamente 
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a análise do real quando observamos as reuniões e os eventos culturais organizados 

pela Rede Carioca de Rodas de Samba, visto que as tecnologias digitais de 

comunicação e informação são intensamente utilizadas pelos artistas para gravação 

de suas apresentações, difusão e promoção dos eventos, o que viabiliza a conexão 

direta entre eles e os consumidores. Na figura 2 abaixo é possível enxergar a visão 

deles: 

 

Figura 2: Mudança na cadeia produtiva da música 

 

Fonte: Burner; Graham; Lewis, 2004. 

 

 Para Abornoz e Gallego (2011), a nova cadeia produtiva (sem ter o 

controle das majors), passa a privilegiar os independentes, onde criam seu espaço 

na internet e passam a ter seus produtos que antes eram ignorados, acessados pelo 

público. No âmbito desse debate, a possibilidade de conexão entre os artistas 

independentes e o público através das novas tecnologias de informação e 

comunicação também foi apontada no livro de Anderson (2006), via a perspectiva 

da cauda longa. Dessa forma, em vez de um único modelo de negócio centrado nas 

majors, como era antigamente, hoje vemos a proliferação de modelos de negócios, 

seja nas próprias gravadoras como também em coletivos que passaram a se 

organizar de maneira independente. Se voltarmos aos seminais trabalhos de 

Peterson (1975) e Lopes (1992), que estudam a relação entre a inovação e a 

organização da indústria da música, podemos vislumbrar a potencialização da 

inovação em decorrência da presença de artistas independentes que conseguem se 

organizar produtivamente, mas não estão controlados por uma grande gravadora da 

forma que ocorria ao longo do Século XX. 

 Os dois esquemas abaixo, de Pires e Reichelt (2012), são muito 

ilustrativos das possibilidades de modelos de negócio na indústria da música atual a 

partir das transformações que ocorreram. 
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Figura 3: Modelo de negócio antes das transformações digitais 

 

Fonte: Pires e Reichelt, 2012. 

 

Figura 4: Modelo de negócio após as transformações digitais 

 

Fonte: Pires e Reichelt, 2012. 

 

 A produção de música independente ainda está longe de ocupar o centro 

do mercado, porém a sua viabilidade chama a nossa atenção e nos leva a investigar 

como 35 rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro implementam suas estratégias 

comerciais, as quais são articuladas pela Rede Carioca de Rodas de Samba. 

 

 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

8 

A Rede Carioca de Rodas de Samba: conceito e principais objetivos 

 Agora que já compreendemos o processo de mudança de organização 

produtiva da indústria da música, reconhecendo a possibilidade de conexão direta 

entre artistas e consumidores, podemos avançar na análise da Rede Carioca de 

Rodas de Samba. Para tal, apresentaremos nessa seção o processo de constituição 

da Rede, cujo objetivo principal é viabilizar a sustentabilidade das rodas de samba 

integrantes através de ações que buscam ampliar o público, a promoção e 

aumentar a qualidade técnica das produções, sabendo que, artisticamente, as 

rodas são repletas de talentos. 

 A Rede Carioca de Rodas de Samba é um coletivo composto por 

sambistas e produtores artísticos que se uniram a partir da necessidade de debater 

a inserção desta importante manifestação cultural na agenda das políticas públicas 

da cidade do Rio. Em um documentário a respeito da Rede disponível no YouTube, 

o narrador não identificado caracteriza a Rede da seguinte maneira: 

 

Somos um movimento de sambistas cariocas em prol da valorização do 
samba de rua. Nossa missão é desenvolver o potencial cultural, turístico e 
econômico das rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Somos mais de 
40 rodas de samba, estamos presentes em mais de 25 bairros da cidade, 
realizamos mais de 50 eventos por mês, gerando trabalho e renda direta ou 
indiretamente, com consumo médio chegando a 1 milhão de reais mensais, 
e um grande potencial de compartilhamento espontâneo nas redes sociais, 
atingindo alcance mensal de aproximadamente 500.000 pessoas. Viemos 
para valorizar a identidade e a autoestima local, e promover a roda de 
samba como um produto cultural nacional. [...] Somos um movimento em 
crescimento, feito e administrado por quem vive o samba! Somos a Rede 
Carioca de Rodas de Samba. (REDE CARIOCA DE RODAS DE SAMBA, 2017) 

 

 O objetivo da Rede é trabalhar o desenvolvimento das rodas em relação 

a seus potenciais culturais, turísticos, sociais e econômicos, garantindo sua 

preservação. Outra intenção é dotar as rodas de sustentabilidade e garantir a elas 

melhores condições para realização de eventos – tanto para o artista, quanto para 

o público frequentador – e assim, aprofundar a relação entre os profissionais 

específicos do samba e os profissionais de outras áreas (como economia ou 

produtor cultural). É possível dizer que, além disso, os organizadores da Rede 

acreditam que o desenvolvimento do samba pode potencializar a geração de renda 

para a cidade do Rio de Janeiro como um todo, gerando trabalho. 
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 Um dos fundadores da Rede, o geógrafo João Grand realizava na época, 

uma pesquisa sobre o samba para a sua tese de doutorado. Ele conta, em 

entrevista, como o encontro da teoria com a prática resultou na fundação da Rede: 

 

Nessas andanças, através de um entrevistado, Marcelo Santos, 
representante do bloco Guri da Merck e integrante da Associação de Blocos 
Folia Carioca, tomei ciência de um grupo de pessoas que começava a se 
articular projetando uma organização de sambistas na cidade do Rio de 
Janeiro. Esse movimento viria mais tarde a se afirmar como a Rede Carioca 
de Rodas de Samba. Através do Marcelo Santos fui apresentado ao Júlio 
Moraes, representante do Instituto Eixo Rio/SMC e um dos articuladores do 
movimento. O encontro ocorreu na Roda de Samba da Pedra do Sal, em 
março de 2015. Situação emblemática por vários motivos: pela importância 
da Pedra do Sal para a história do Samba carioca; porque os problemas 
enfrentados pela Roda de Samba da Pedra do Sal foram os motivadores 
dessa reunião de sambistas para criar esse movimento; porque esse 
encontro, minha primeira “reunião” com o movimento, nasceu em uma 
roda de samba82 e não em um escritório ou ambiente de trabalho similar. 
Mas, sobretudo, porque ali, naquele momento, teoria e prática se 
encontravam. Algumas das ideias e intuições que nortearam a hipótese da 
pesquisa sobre os processos de coordenação produtiva e de produção de 
externalidades a partir da mobilização dos atores do samba começaram a 
ganhar materialidade e a tese novos contornos. (GRAND JÚNIOR, 2017)3 

 

 O primeiro conjunto de ações da Rede se associou ao levantamento e 

sistematização das informações relativas às rodas de samba fundadoras, para com 

base nisso compreender suas especificidades, as principais demandas e 

potencialidades, de modo a nortear as ações do movimento. O mapeamento 

realizado com a estimativa de cálculo populacional dos entornos das rodas de 

samba forneceu aos fundadores uma dimensão mais objetiva do alcance potencial 

da Rede Carioca de Rodas de Samba, e modificou os parâmetros de diálogo com o 

poder público e a iniciativa privada. Esse momento foi o que deu origem à 

Coordenação de Pesquisa e Gestão de Informações da Rede Carioca de Rodas de 

Samba. 

  Rogério Família, outro desenvolvedor do projeto, ressalta, em entrevista 

para o documentário, que entre as motivações para a criação de uma organização 

de rodas de samba conjuntas estavam os problemas que cada uma enfrentava 

separadamente, como por exemplo, a falta de valorização dos músicos 

independentes e a exploração pelos contratantes – geralmente comerciantes de 

bares e restaurantes –, as dificuldades de realizar eventos em espaço público (visto 

                                         
3 GRAND JUNIOR, João. Entrevista concedida a autora da pesquisa em 15 de abril de 2017. 
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a burocracia exigida), estabelecer diálogos com os moradores do entorno e arcar 

com o próprio bolso para os custos de produção das rodas (infraestrutura e outros). 

 Inspirados pelo decreto nº 36.201 de 06 de setembro de 2012 de criação 

do Programa de Desenvolvimento Cultural Carioca de Ritmo e Poesia, os 

integrantes da Rede Carioca de Rodas de Samba escreveram e propuseram ao poder 

público municipal um decreto semelhante. Assim, no dia 1 de dezembro de 2015 foi 

assinado o decreto municipal n° 41.036 que criou o Programa de Desenvolvimento 

Cultural Rede Carioca de Rodas de Samba. No dia seguinte, 2 de dezembro, data de 

comemoração do Dia Nacional do Samba, foi realizado o evento de lançamento 

oficial da Rede Carioca de Rodas de Samba que contou com a presença de inúmeros 

representantes de rodas de samba da cidade, de autoridades e até imprensa. Nesse 

mesmo dia, a Rede Carioca de Rodas de Samba se apresentou formalmente como 

uma organização composta por sambistas e produtores culturais do Rio, criada a 

partir das necessidades de debater o ofício de quem promove, toca e canta o 

samba carioca.  

 Para poder participar da Rede, é necessário, primeiramente, seguir as 

matrizes do samba. A escolha das rodas é realizada por uma comissão composta 

basicamente pelos fundadores e coordenadores do movimento. Essa comissão 

sugere uma lista de rodas, submetidas às votações, e em seguida, as escolhidas são 

convidadas para conhecerem o projeto.  

 Fundada inicialmente com 16 rodas de samba, hoje ela conta com 35 

rodas-integrantes, embora esse número já ter chegado a 42. Como uma 

organização aberta e dinâmica, o número de membros pode variar em função de 

motivos diversos: rodas de samba que deixam de existir, rodas de samba que optam 

por sair, rodas de samba que são convidadas a não mais integrar o movimento por 

não se ajustar às regras e objetivos comuns, etc. Dessas 35 rodas de samba, 80% 

possuem acesso gratuito e 20% acesso pago. Elas respondem por aproximadamente 

48 eventos por mês, tendo em vista distintas periodicidades: semanal, quinzenal, 

mensal e variável. As Rodas se distribuem por 21 bairros da cidade, atingindo cerca 

de 1 milhão e 37 mil pessoas, ou 16% da população da cidade. Em um levantamento 

realizado pelo fundador João Grand, em 2017, no Perfil das Rodas de Samba 

identificou-se um público médio de 500 pessoas por evento. No mesmo 

levantamento, o autor da pesquisa aponta que nos 48 eventos organizados 
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mensalmente gastam-se aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais por mês em 

consumo direto de produtos nas rodas de samba. Já em 2018, de acordo com uma 

pesquisa ainda no perfil da Rede no Facebook, foi possível constatar um aumento 

de público médio por eventos, mostrando que o alcance, mesmo que no início do 

ano, já cresceu enormemente em comparação com o ano passado (2017). 

 Com esses dados, podemos entender o quão grande é o potencial 

econômico que as rodas de samba representam na cidade, e diferentemente do 

Carnaval  – que ocorre apenas uma vez ao ano –, a economia do samba é perene, 

isto é, estende-se por todo período ao longo do ano. Mais do que perene, podemos 

compreender que a cultura do samba no Rio de Janeiro se mantém ativa em função 

das rodas de samba, de maneira que a grandeza do espetáculo do carnaval do Rio 

de Janeiro não pode ser compreendida sem a permanente construção da cultura do 

samba que se faz ao longo do ano pelas inúmeras rodas de samba existentes na 

cidade. Nesse sentido, um dos fundadores da Rede, o doutor em geografia João 

Grand Junior demonstra em sua tese de doutorado que as rodas de samba podem 

ser consideradas as polinizadoras da cultura do samba no Rio, de modo que além da 

sua relevância econômica direta, elas também devem ser percebidas como 

fundamentais para a realização do mega espetáculo carnavalesco do Rio (GRAND 

JÚNIOR, 2017). 

 No site da Rede Carioca de Rodas de Samba é possível verificar que a 

página é bastante “curtida” pela audiência e se apresenta como uma plataforma 

fundamental de interação das rodas com o público e de comunicação dos eventos 

que cada uma das rodas organiza. Percebe-se, com essa ação, que a Rede viabiliza 

um importante serviço de comunicação e de promoção para as rodas de samba, as 

quais não possuem pessoas dedicadas à promoção de seus eventos. Mais uma vez, 

percebe-se que, se por um lado, os artistas independentes podem se organizar por 

fora das estruturas tradicionais de uma gravadora, por outro lado, eles continuam a 

necessitar que alguém ou alguma empresa faça a comunicação e a promoção. Ao 

reunir todas as informações dos integrantes da Rede em apenas um canal, ganha-se 

escala, sinergia e a possibilidade interessante de se pensar um calendário, evitando 

a realização de eventos em um mesmo dia das rodas de samba que se localizam 

próximas umas das outras. 
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 Visto isso, é incrível entender e perceber o que a Rede Carioca faz na 

cidade do Rio. Os artistas ganham voz, chance de reconhecimento e um público 

extremamente apaixonado pelas raízes do samba. Além disso, o potencial de 

geração de renda na cidade carioca, assim como a movimentação que o samba gera 

na economia, faz com que o movimento da Rede vá muito além das expectativas. 

Diante da importância que se revelou da Rede Carioca de Rodas de Samba para a 

promoção e comunicação dos eventos organizados pelas rodas de samba, bem como 

para o melhor planejamento comercial dos eventos, resolvemos aplicar entrevistas 

com os organizadores das rodas. O principal objetivo desse questionário era 

identificar como as rodas de samba se organizam seus processos de criação, gestão 

e promoção, bem como a percepção delas sobre a relevância da institucionalização 

da Rede. 

 

As características e a organização das rodas de samba integrantes da Rede 

 A aplicação do questionário com as 35 rodas de samba teve como 

objetivo identificar a importância da articulação da Rede para a potencialização da 

atividade cultural desempenhadas por elas, e também procurou traçar um perfil 

das rodas de samba, de forma a viabilizar um melhor planejamento das futuras 

ações da Rede. Os questionários foram aplicados durante uma das reuniões em que 

participamos, e apesar da presença de todas as rodas de samba, apenas 14 das 35 

responderam o questionário por inteiro. Acreditamos que isso também deve ser 

considerado um resultado de pesquisa, pois indica ainda a falta de sistematização 

das informações por parte das rodas de samba, uma vez que não conseguiram 

responder questões relacionadas às suas histórias, organização e dinâmica 

produtiva. Todavia, as 14 respostas permitem uma análise qualitativa sobre a 

relevância da Rede Carioca de Rodas de Samba para a potencialização do samba 

como uma atividade econômica e cultural do Rio de Janeiro. 

 Uma primeira descoberta foi de que das 14 rodas de samba, 8 foram 

fundadas a partir de 2015, indicando a Rede como um elemento de incentivo à 

criação de novas rodas. 

 Ao perguntarmos sobre a importância da participação na Rede para a 

existência da roda e para o seu futuro, todas elas consideraram a participação na 

Rede fundamental para sua existência. De acordo com as respostas, a troca de 
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experiências, a articulação, o networking e a melhor visibilidade são as principais 

vantagens em fazer parte da Rede Carioca de Rodas de Samba. A Rede intermedeia 

o contato entre os músicos e o poder público, e isso gera uma facilidade para os 

músicos, sabendo que os mesmos não se preocupam em lidar com essa parte mais 

burocrática e trabalhosa. Além disso, foi percebido em uma reunião da Rede 

assistida pela autora, que a troca de experiências realmente acontece. Lá, cada 

roda pode conversar e contar suas vivências, últimos ocorridos, e quaisquer 

problemas que tenham. Assim, todos entram em um debate, dando conselhos, 

dicas, e opiniões próprias. Essa troca é sempre muito rica, e rende em muitas 

percepções e oportunidades novas. Também é imprescindível comentar a 

visibilidade e o networking que a Rede proporciona aos artistas. Uma vez que estão 

unidos e melhor estruturados, cada roda ganha maior oportunidade de crescer e 

inovar a cada dia. Além disso, a Rede faz com que as rodas tenham um certo nível 

de formalidade, fazendo que elas sejam melhor vistas por àqueles que as 

frequentam ou ouvem falar. O networking é muito rico, sabendo que as reuniões 

geram possibilidades de contato e encontro com outras pessoas, de outros nichos, 

ou com contatos interessantes. Tudo isso de um jeito bem informal e natural. A 

intenção da Rede é fazer exatamente isso, ser uma oportunidade de crescimento e 

estruturação para cada roda de samba que faz parte dela. 

 A importância da atuação da Rede fica mais evidente quando 

identificamos que das 14 rodas de samba, apenas 1 possui todos os integrantes 

vivendo exclusivamente da música e outras 6 rodas em que a maioria dos 

integrantes vivem exclusivamente da música. Isso significa que a carreira artística 

da maioria dos participantes das rodas de samba se realiza em tempo parcial, 

concorrendo com as demandas de outras atividades profissionais. Portanto, a 

atuação da Rede preenche uma lacuna na gestão das rodas de samba. 

 Das 14 rodas de samba que responderam o questionário, 11 possuem 

músicas autorais, mas apenas 7 registraram suas composições, indicando mais uma 

vez oportunidades de melhoria nos processos de gestão, uma vez que o não registro 

das composições fragiliza a defesa dos direitos autorais dos artistas. 9 rodas de 

samba informaram possuírem músicas gravadas, covers ou autorais, as quais são 

geralmente gravadas em estúdios alugados, sem que haja algum profissional do 

grupo exclusivamente responsável pela produção musical. 
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 A pesquisa evidenciou que a principal forma de registro e de promoção 

das rodas de samba são os vídeos que eles mesmo produzem em suas apresentações 

e disponibilizam em vários sites na Internet, porém apenas 5 rodas fazem essas 

gravações com câmeras digitais profissionais. As demais rodas de samba utilizam 

câmeras amadoras e o celular para filmarem suas apresentações. 

 Ao questionarmos sobre a divulgação e geração de receita, a plataforma 

Youtube e o site da Rede foram classificados como os mais importantes canais 

digitais, porém a divulgação “boca a boca” e a mídia espontânea também foram 

avaliadas como determinantes pelas rodas de samba. No aspecto da receita, as 

rodas de samba classificam a arrecadação do bar e a sublocação de espaço para 

“barraquinhas de comidas e bebidas” como as principais fontes de receita. Dessa 

forma, podemos perceber que a produção independente da música depende 

sobremaneira das apresentações ao vivo para monetizarem suas atividades. Por 

esse motivo a Rede Carioca de Rodas de Samba desempenha um papel muito 

importante de intermediação com o poder público para garantir o atendimento de 

todas as burocracias necessárias para as apresentações que acontecem em espaço 

público. 

 Por fim, questionamos às lideranças das rodas de samba sobre as 

vantagens e desvantagens de serem artistas independentes no Rio de Janeiro. Com 

base nas respostas e em nossa observação participante, as vantagens se associam 

aos níveis de liberdade criativa que as rodas possuem. Foi nítido perceber que a 

cada evento, a estrutura era diferente, assim como a maneira com que os artistas 

interagiam com o público. Cada roda tinha sua particularidade e originalidade, seja 

com as letras das músicas, a melodia de cada uma delas, ou até mesmo com a 

maneira de dançá-las e interpretá-las. Outro ponto importante a ser ressaltado é a 

vantagem do desprendimento de exigências de grandes gravadoras, apontado por 

alguns artistas. Após algumas conversas, foi possível entender que estar livre para 

tomar as próprias decisões, e levar seu “negócio” da maneira como eles se sentem 

confortáveis em fazer, é um diferencial em ser independente. Eles disseram que 

isso vale muito a pena, uma vez que lidando e contando apenas “consigo mesmo”, 

é a melhor maneira de adquirir experiência, assim como a parte de ganhar maior 

visibilidade/notoriedade por conta própria. “Ser independente é ser livre para ser 

original”, foi o relato dado por um músico, em conversa. 
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 Por outro lado, com relação às desvantagens um artista independente, as 

respostas se ligam diretamente aos problemas de gestão da roda de samba, como 

as questões do relacionamento com o poder público, dificuldade em promover e 

divulgar a roda de samba, problemas de geração de receita e dificuldades em 

negociar com fornecedores. Mais uma vez, essas desvantagens ratificam a 

importância da Rede Carioca de Rodas de Samba como uma organização capaz de 

minimizar esses problemas. 

 

Considerações finais 

 Ao definirmos como objetivo de pesquisa compreender as estratégias 

produtivas da produção independente de música no Rio de Janeiro frente às 

transformações estruturais da indústria da música provocadas pelo avanço da 

tecnologia digital, desejávamos investigar como artistas independentes se 

realizavam profissionamente sem o apoio de gestão, marketing e promoção das 

gravadoras. No atual contexto das tecnologias de comunicação e de informação 

digitais, existe a possibilidade da conexão direta entre artista e consumidor, mas 

como isso ocorre na prática? É claro que nenhum caso será capaz de explicar a 

totalidade, porém consideramos que, pelas especificidades culturais do Rio de 

Janeiro, o estudo da Rede Carioca de Rodas de Samba se apresentaria como um 

ótimo caso de investigação. 

 Em termos gerais, percebe-se que os artistas independentes precisam 

dividir o pensamento estratégico de suas atividades com pessoas dedicadas a tal 

fim, de modo que como a Rede desempenha tal função, os artistas ficam mais 

livres para se dedicar à criação dos eventos. No caso da Rede, ficou evidente a sua 

importância como agente agregador e capaz de aumentar o poder de barganha das 

rodas frente aos demais agentes envolvidos no processo produtivo. 

 Conseguimos entender também que a participação na Rede Carioca de 

Rodas de Samba é fundamental para a vitalidade das rodas, uma vez que esta dá o 

suporte necessário para a articulação, o networking e a melhor divulgação do 

trabalho, uma vez que sozinhas, talvez as rodas não conseguissem articulação 

suficiente para sustentar seus trabalhos, reuniões e despesas. 

 Apesar da liberdade criativa em ser um artista independente, existem 

inúmeras dificuldades em se fazer samba independente no Rio de Janeiro, desde 
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problemas estruturais da cidade até a própria dificuldade em se organizar para 

realizar a interlocução com outros agentes interessados. Entretanto, verifica-se em 

todas as rodas de samba pesquisadas, e também nas lideranças da Rede Carioca de 

Rodas de Samba, o compromisso com a cultura do Rio de Janeiro e com o 

fortalecimento do samba como uma manifestação cultural fundamental para a 

construção da identidade do morador do Rio de Janeiro. Os sambistas são não 

apenas amantes de música, carnaval e samba; eles são resistentes. Além disso, a 

cultura sambista carioca e brasileira ainda tem muito a acrescentar para a 

população. A geração de empregos, a geração de renda, a propagação da cultura e, 

acima de tudo, a história do samba, são as principais potencialidades do segmento.  
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