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RESUMO 

Tendo como pano de fundo o cenário atual da indústria fonográfica, com as 
modificações trazidas pelo surgimento nos últimos anos do formato MP3 e da 
internet banda larga, o presente estudo dispõe-se a descrever e analisar o modo de 
operação das bandas independentes. As inovações tecnológicas havidas fizeram 
com que houvesse uma perda significativa de poder por parte das grandes 
gravadoras e possibilitaram a abertura de um nicho de mercado para as chamadas 
bandas independentes, que até então atuavam à margem de todo o processo. O 
método utilizado foi o estudo de caso, realizado com quatro bandas de rock do 
Distrito Federal. Para isso, foram feitas entrevistas com essas bandas com o objetivo 
de descrever como essas bandas operam e quais os condicionantes dessas 
operações. Após a análise dos dados, foram destacados quais os fatores 
considerados como favoráveis e quais os considerados limitantes para a operação 
das bandas selecionadas. Concluiu-se que a facilidade de gravação proporcionada 
pelas inovações tecnológicas, a ampliação da internet banda larga e o surgimento 
das redes sociais como instrumento de disseminação são os fatores que mais 
favorecem as bandas independentes. Como fatores que limitam a operação dessas 
bandas foram encontrados a falta de possibilidade dos integrantes de ter a banda 
como principal atividade, fazendo com que o tempo dedicado a ela seja reduzido, a 
falta de estrutura dos locais onde essas bandas costumam se apresentar e a 
dificuldade de deslocamento dessas bandas para se apresentarem em outros 
Estados. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado musical é um dos ramos mais importantes da Indústria do 

Entretenimento. Dentro desse setor musical, temos a indústria fonográfica, que é 

responsável pela gravação e distribuição de mídia sonora por parte de empresas 

especializadas. Essas empresas, por sua vez, podem ser divididas em duas 

categorias: as majors e as indies. As majors atuam de forma mais abrangente, 

atingindo o público através dos mais importantes meios de comunicação. 

Frequentemente optam por trabalhar com um número menor de artistas e álbuns; 

porém, a divulgação e distribuição desses acontecem de forma massiva. As 

empresas denominadas indies atuam de forma mais contida, normalmente atingindo 

o público local. Essas empresas estão ligadas a setores musicais que têm a 

intenção de trabalhar com novos artistas, novos nichos de mercado, tendo, portanto, 

que trabalhar com uma produção e divulgação de menores proporções (VICENTE, 

2006; VOGEL, 2004). 

Desde o seu surgimento, a indústria fonográfica foi comandada pelas 

grandes gravadoras, majors, que ditavam o rumo do mercado. Entre as décadas de 

50 e 90 o panorama desse mercado pouco mudou. Com um mercado em 

crescimento, essas empresas mantiveram os seus modelos de negócio. No final da 

década de 80, o mercado passou por um crescimento significativo, chegando a 

arrecadar no início dos anos 90 quatro vezes o valor arrecadado no início dos anos 

80. Até essa época, praticamente todas as etapas de produção e comercialização de 

um álbum – criação, produção, divulgação e distribuição – eram controladas pelas 

grandes gravadoras (VOGEL, 2004). 

A partir do final da década de 80, após vários anos no controle absoluto da 

indústria, as majors finalmente se viram ameaçadas. Com a criação de novas formas 

digitais de gravação, os custos de produção de um álbum foram reduzidos 

drasticamente. A partir desse momento começaram a surgir produções 

semiprofissionais totalmente independentes, que não mais dependiam dos 

modernos estúdios das grandes gravadoras. Agora, com o domínio não só da 

atividade de criação, mas também da produção, o único impedimento para os 

artistas era a etapa de distribuição (VIVIERO; NAKANO, 2008; SEBRAE, 2008) 
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Essa barreira da distribuição começou a cair com o desenvolvimento do MP3 

(MPEG-1/2 Audio Layer 3). Esse novo formato consistia na compressão de arquivos 

de música de forma a reduzir substancialmente o espaço necessário para 

armazenamento, com perdas de qualidade quase imperceptíveis ao ouvido humano. 

Essa diminuição do tamanho de arquivos, aliada ao aumento da capacidade de 

transferência de dados com o surgimento da internet banda larga e ao 

desenvolvimento das redes P2P (peer-to-peer, que, em português, tem dois 

significados: de pessoa a pessoa ou de ponto a ponto), trouxe um novo paradigma 

para a indústria fonográfica. Essa mudança permitiu que os artistas independentes 

não só gravassem o seu próprio material como também disponibilizassem esse 

material na internet, tudo isso sem depender das grandes gravadoras (VIVIERO; 

NAKANO, 2008). 

Essas mudanças abriram uma nova via de acesso ao mercado musical. O 

mercado não mais tinha que se limitar a consumir as publicações disponíveis nos 

meios de comunicação de massa. Uma oferta muito mais ampla de conteúdo passou 

a ser encontrada com relativa facilidade na internet. Com isso, o consumidor de 

música passou a poder escutar diferentes estilos e escolher os conteúdos de acordo 

com a sua preferência. Essa “economia de abundância”, possibilitada pela 

distribuição digital, abriu espaço para as bandas e artistas independentes. O 

conteúdo gravado e disponibilizado pelos independentes, a partir de agora, podia ser 

encontrado na internet com a mesma facilidade dos conteúdos distribuídos pelas 

grandes gravadoras (ANDERSON, 2006; DE MARCHI, 2006). 

1.1 Formulação do problema  

Diante desse novo panorama da indústria fonográfica, observa-se a 

necessidade de estudar de maneira mais detalhada o modo como operam os novos 

atores desse mercado: as bandas independentes. Nesse sentido, o presente estudo 

pretende identificar como operam essas bandas e quais são os fatores que 

impulsionam e limitam suas operações. Com isso, esperou-se ao fim do estudo 

responder a seguinte questão: Quais são as possibilidades e as limitações que 

determinam as escolhas de operação das bandas independentes? 
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1.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa é identificar quais são os fatores que favorecem 

e limitam as escolhas do modo de operação das bandas independentes, neste caso, 

bandas de rock que atuam no Distrito Federal.  

1.3 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

a) Descrever as operações das bandas independentes em termos de: 

processos, localização, capacidade e tecnologia; 

b) Verificar condicionantes das operações de bandas de rock independente 

localizadas no Distrito Federal.  

1.4 Justificativa 

Com a queda das barreiras de produção e consequente diminuição das 

limitações da indústria fonográfica, as majors, que antes dominavam quase que 

absolutamente o mercado fonográfico, estão perdendo cada vez mais espaço para 

as produções independentes. Esses novos atores do mercado musical são ainda 

objeto pouco estudado, principalmente no que diz respeito ao modo como operam. 

“Toda organização, quer vise ela a lucro quer não, tem dentro de si uma 

função de operações, pois gera algum „pacote de valor‟ para seus clientes...” 

(CORRÊA; CORRÊA, 2007). Com as bandas independentes isso não é diferente. 

Torna-se, portanto, relevante a realização de uma pesquisa que procure descrever e 

analisar o modo de operação dessas bandas, uma vez que elas são os principais 

atores desse mercado em constante crescimento.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Indústria musical 

A Indústria do Entretenimento, conceituada por Vogel (2004) como a 

indústria que atende as demandas de lazer da população, é uma das indústrias que 

mais cresce no mundo. Segundo o autor, a população americana gasta pelo menos 

140 bilhões de horas e mais de 280 bilhões de dólares em entretenimento por ano, e 

o consumo mundial está chegando perto de um trilhão de dólares. Dentro desse 

setor estão inseridas empresas de publicações, música, cinema, produção 

audiovisual e multimídia. De acordo com Burnett (1996), a música pode ser 

considerada como componente essencial na ligação de diferentes setores na 

indústria global de entretenimento, sendo, portanto, o setor musical um dos mais 

importantes dessa indústria. 

Dentro do setor musical, temos a indústria fonográfica, composta por 

empresas especializadas na gravação e distribuição de mídia sonora, que se 

dividem, como já referido (VICENTE, 2006), em majors e indies. Atualmente, as 

majors são representadas pelas transnacionais Universal (França), Warner (EUA), 

Sony/BMG (Japão/Alemanha) e EMI (Inglaterra), e pela nacional Som Livre. Do 

outro lado, as indies, empresas de atuação predominantemente local, normalmente 

vinculadas a segmentos musicais específicos, costumam atuar na formação de 

novos artistas e na prospecção de novos nichos de mercado (VICENTE, 2006). 

Desde o seu surgimento, a indústria fonográfica foi estruturada como um 

oligopólio. Eram essas grandes gravadoras que ditavam as regras do jogo. Durante 

as décadas de 50 e 90, o modelo de negócios das gravadoras pouco mudou. 

Enfrentando tanto momentos de dificuldade quanto de prosperidade, a indústria 

musical apresentou um grande crescimento no período: de aproximadamente 10 

bilhões de dólares em 1980 para 40 bilhões de dólares em 1995 (VOGEL, 2004). 

A cadeia de produção musical tradicional é linear, podendo-se dividir as 

atividades de produção e comercialização de um álbum em quatro etapas: criação, 
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produção, divulgação e distribuição (GRAHAM et al., 2004). De todas essas 

atividades, a criação era a única de total controle dos artistas. Em todas as outras 

etapas, os artistas dependiam enormemente das gravadoras. A etapa de produção, 

que consistia na passagem das composições e interpretações para algum formato 

de áudio, não era nada fácil. Gravação das músicas em estúdios, contratação de 

produtores e engenheiros de som, publicação das músicas, mixagem das faixas, 

masterização do álbum, tudo isso só era possível com o patrocínio das grandes 

gravadoras. A parte de divulgação também envolvia altos custos. Segundo Voguel 

(2004), os custos de divulgação para um lançamento de porte razoável nos EUA 

eram de aproximadamente 100 mil dólares.  

Por último, a atividade final das gravadoras na cadeia produtiva era a 

distribuição. Essa distribuição consistia basicamente no transporte do produto final, 

no caso o suporte físico, até as lojas de varejo. Para que isso fosse possível, era 

necessário não só o contato com as principais lojas de departamento e lojas 

especializadas em venda de discos, mas também um transporte muito eficiente da 

fábrica até as lojas. Segundo Hirsch (2000), atualmente os custos de distribuição 

para as indústrias de entretenimento são bem maiores do que os custos de 

produção, fazendo com que elas foquem seus esforços para se tornarem mais 

competitivas nessa atividade.  

Depois de muitos anos no domínio absoluto da indústria, as grandes 

gravadoras finalmente se viram ameaçadas. A barreira da produção, como dito 

anteriormente, começou a ser quebrada com a criação de novas formas digitais de 

gravação e a consequente redução dos seus custos. Com isso, a dependência que 

havia dos grandes estúdios das gravadoras majors deixou de existir, passando os 

artistas a dominar não só a atividade de criação, mas também a etapa de produção 

das suas próprias músicas. O único impedimento que ainda havia era o da 

distribuição (VIVIERO; NAKANO, 2008). 

Como coloca McCourt e Burkart (2003), no começo a internet não era vista 

pela indústria fonográfica como uma grande ameaça. Os arquivos digitais padrões 

para computadores eram todos em formato WAV, que eram grandes demais para 

serem transferidos pela internet com conexão discada da época. Porém, com o 

desenvolvimento da técnica de compactação de arquivos – como o formato MP3 – e 

o aumento da capacidade de transferência de dados (banda larga), essa barreira da 
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distribuição começava a cair. Desde a estruturação do mercado fonográfico no 

século XX, o intenso controle sobre todas as formas de distribuição foi um dos 

pilares de sustentação do oligopólio das majors (VIVIERO; NAKANO, 2008). 

A distribuição de arquivos digitais causou uma reviravolta no mercado 

fonográfico. A mudança de rumo da atividade de distribuição, que era considerada a 

atividade de maior custo na cadeia de produção musical, permitiu que artistas 

autônomos e pequenas gravadoras disponibilizassem seus trabalhos na internet 

(VIVIERO; NAKANO, 2008). 

 

 “As redes p2p vêm se configurando como grandes vitrines para artistas 
independentes. Este fato, somado a maior oferta de meios de produção 
cada vez mais baratos, impulsionou, com um vigor sem igual, uma 
disponibilidade crescente de conteúdo musical, estimulando uma mudança 
radical no paradigma de comercialização do produto musical e induzindo um 
rearranjo estrutural e organizacional da indústria fonográfica” (CORTÊS et 
al., 2008) 
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Figura 1 – Quebra de barreiras na cadeia produtiva da música 

 

Com essa abertura do mercado musical, o público consumidor começou a 

perceber uma oferta de música muito mais ampla, não mais sendo limitada às 

publicações dos meios de comunicação de massa. Com as novas tecnologias, o 

acesso aos conteúdos musicais passou a se dar exatamente da mesma maneira 

tanto para as publicações mainstream quanto para as “independentes”: pela internet. 

Segundo Anderson (2006), à medida que os consumidores se afastam dos 

caminhos conhecidos, eles começam a perceber que suas preferências não são tão 

convencionais quanto parecem (ou foram impostas pelo marketing, pela cultura de 
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hits ou pela simples falta de alternativas). Assim, por ter a possibilidade de ouvir 

conteúdos distintos com a mesma facilidade, o consumidor de música passa a poder 

escolher os conteúdos de acordo com sua preferência.  

O mercado da música começa então a passar de um mercado de massa 

para um mercado de nichos. Esse fenômeno foi caracterizado por Chris Anderson 

(2006) como Cauda Longa. Segundo ele, a economia de distribuição dos mais 

diversos mercados está mudando de forma radical com a introdução da internet. Sua 

capacidade de absorver quase tudo por apenas uma fração do custo tradicional faz 

com que haja o surgimento de um mercado com foco na diferenciação de produtos e 

serviços e uma grande variedade de produtos. Com isso, produtos que até 

recentemente tinham sua oferta considerada antieconômica, como filmes que não 

chegam aos cinemas ou músicas que não tocam nas rádios, passaram a ser viáveis. 

Ao contrário da “economia de escassez”, limitada pelo espaço físico nas prateleiras, 

teríamos agora, por meio da distribuição digital, uma “economia de abundância”.  

Segundo Anderson (2006), o surgimento dessa Cauda Longa envolve a 

atuação de três forças poderosas: a democratização das ferramentas de produção, a 

democratização da distribuição e a ligação entre a oferta e a demanda. 

A democratização das ferramentas de produção no caso da indústria musical 

representa o aumento da capacidade produtiva da sociedade relacionada com o 

surgimento das novas tecnologias de gravação e edição. A evolução e barateamento 

dessas ferramentas, combinados à dos computadores pessoais, possibilitaram o 

acesso a alguns procedimentos que antes eram restritos aos profissionais da área. 

Em tese, esse acesso torna possível a qualquer indivíduo produzir conteúdo musical 

de boa qualidade, com custo significativamente baixo, em computadores e softwares 

desenvolvidos para atuar como home studio. 

A democratização das ferramentas de distribuição é consequência direta do 

avanço da internet, que reduziu brutalmente os custos de se alcançarem os 

consumidores. Além de reduzir os custos, a internet permitiu que esses 

consumidores passassem a atuar também como distribuidores, aumentando o 

acesso aos nichos. Com a internet ficou “...mais barato alcançar mais pessoas, 

aumentando efetivamente a liquidez do mercado na Cauda, o que, por sua vez, se 

traduz em mais consumo, elevando efetivamente o nível da linha de vendas e 

ampliando a área sob a curva” (ANDERSON, 2006). Ou seja, os níveis de liquidez 

do produto musical aumentam com a queda dos preços. Com isso, novos modelos 
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de negócio que usam a distribuição digital para atingir o público consumidor surgem. 

São os chamados “agregadores” da Cauda Longa, como por exemplo, as lojas 

virtuais, que se destacam por coletar uma ampla variedade de conteúdo musical e 

permitir sua disponibilização simples e direta para a venda. (CORTÊS et al., 2008) 

A ligação entre a oferta e a demanda trata de apresentar os consumidores a 

esses novos bens, agora disponíveis com mais facilidade, empurrando a demanda 

cauda abaixo. Na era do broadcast (difusão de comunicação em massa), essa 

ligação se dava principalmente por meio das emissoras de rádio e TV. No entanto, 

existia (e ainda existe) uma grande dificuldade por parte dos artistas em 

alcançar/utilizar esses meios de comunicação. Podemos notar esse fato mais 

claramente no caso dos artistas independentes, que não dispõem de recursos para 

pagar o “jabá”, uma espécie de “custo variável”, pago às emissoras. Porém, nos dias 

de hoje, essa ligação dá-se nas mais diversas formas, desde buscas pelo Google 

até as recomendações de músicas pelo iTunes, juntamente com a propaganda boca 

a boca de blogs e das resenhas de clientes. As informações vêm de pontos cada 

vez mais difusos e o próprio consumidor pode expressar suas opiniões e 

pensamentos através da internet. (ANDERSON, 2006; CORTÊS et al., 2008) 

A democratização pelo acesso das ferramentas de produção alonga a cauda 

da curva de oferta, permitindo a realização de uma demanda que, de outra forma, 

sequer era considerada possível. Com isso, houve um afastamento do foco de 

alguns hits pouco numerosos no topo da curva de demanda e o avanço em direção 

a uma grande quantidade de nichos na parte inferior, ou na cauda, da curva de 

demanda. “Em uma era sem as limitações do espaço físico nas prateleiras e de 

outros pontos de estrangulamento da distribuição, bens e serviços com alvos 

estreitos podem ser tão atraentes em termos econômicos quanto os destinados ao 

grande público” (ANDERSON, 2006). A limitação do espaço nas prateleiras do 

varejo físico obriga os varejistas a manter em seus estoques apenas os produtos 

que vendam mais, os chamados hits. Sendo assim, a grande maioria do conteúdo 

de entretenimento que é produzido anualmente nem sequer é disponibilizado nas 

lojas. O mercado de música digital, onde existe a possibilidade de uma oferta muito 

grande e, ao mesmo tempo, muito diversificada de produtos, talvez seja o setor onde 

os efeitos da Cauda Longa sejam mais perceptíveis. Em boa medida, este 

deslocamento da demanda de música para os nichos ocorre devido à redução dos 

custos de se alcançarem esses nichos (ANDERSON, 2006), custos associados à 
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produção (hardware e software), distribuição e armazenagem, grosso modo 

classificados como custos fixos. A redução desses custos promove o “alongamento 

da cauda”, ou seja, a incorporação de artistas que “vendem quantidades menores”, 

devido à redução do “lote econômico” de produção/distribuição exigido para que o 

artista se torne economicamente “viável” para as gravadoras.  

As gravadoras e selos independentes são os principais articuladores desses 

mercados de nicho e hoje em dia representam a maior parte dos lançamentos de 

artistas nacionais. O mercado independente já não mais se vincula à imagem de 

produção amadora e de baixa qualidade. Ao contrário, pode-se dizer que desfruta de 

prestígio crescente perante a crítica musical. (CORTÊS et al., 2008) 

Segundo estudo de mercado realizado pelo SEBRAE em 2008, as 

produtoras ou selos independentes já somam mais de 400 empresas no Brasil, 

sendo a maioria de micro e pequeno porte. De acordo com a Associação Brasileira 

da Música Independente (ABMI), a produção dos independentes representa cerca 

de 80% da produção nacional de fonogramas, o que equivale a aproximadamente 

25% do total de vendas do país.  

 

2.2 Administração de operações 

Considerando a constituição e operação de bandas independentes como 

uma nova saída para o mercado fonográfico, e ainda as novas condições de 

operação nesse mercado, passa-se a estabelecer um referencial teórico útil à 

discussão de aspectos operacionais que influenciam nas atividades dessas 

unidades como organizações que operam no mercado de música. 

Inicialmente, é importante destacar que qualquer operação de produção tem 

como resultado bens, serviços ou um misto dos dois, e faz isso por um processo de 

transformação. Por transformação, referimo-nos ao uso de recursos para mudar o 

estado ou condição de algo para produzir outputs. De forma resumida, a produção 

envolve um conjunto de recursos de input usados para transformar algo ou para ser 

transformado em outputs de bens e serviços. De acordo com Slack et al. (2009), 

toda atividade de produção pode ser vista de acordo com o modelo input – 

transformação – output.  
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Para o estudo de operações, os inputs podem ser classificados em recursos 

transformados e recursos de transformação. Os recursos transformados são aqueles 

tratados, transformados ou convertidos de alguma forma. Geralmente, são um 

composto de materiais, informações e consumidores, sendo um deles dominante em 

uma determinada operação. Os recursos de transformação são aqueles que agem 

sobre os recursos transformados. Existem apenas dois tipos de transformação que, 

segundo Slack et al. (2009), formam as “pedras fundamentais” de todas as 

operações: as instalações e o funcionários. Em instalações estão os prédios, 

equipamentos, terrenos e todas as tecnologias do processo de produção. Já em 

funcionários estão todos aqueles que operam, mantêm, planejam e administram a 

produção. 

O propósito do processo de transformação das operações está diretamente 

relacionado com a natureza de seus recursos de input transformados. As operações 

que processam materiais podem transformar suas propriedades físicas (ex: 

operações de manufatura), sua localização (ex: empresas de entrega de 

encomendas), ou então simplesmente os acomodam e estocam (ex: armazém). As 

operações que processam informações podem tanto transformar suas propriedades 

informativas (ou seja, a forma de informação – ex: contadores) como mudar a posse 

da informação (caso das empresas de pesquisa de mercado). Essas empresas 

podem ainda armazenar informação (ex: bibliotecas) ou então mudar a localização 

da informação (empresas de telecomunicações). Por último, temos as operações 

que processam consumidores. Essas operações podem transformá-los de várias 

maneiras. Algumas operações podem mudar as propriedades físicas do consumidor 

(ex: cabeleireiros e cirurgiões plásticos), outras podem servir para estocar ou, mais 

apropriadamente, acomodar o consumidor (ex: hotéis). Os sistemas de transporte 

servem ainda para transformar a localização dos consumidores. E temos também 

operações com o objetivo de transformar o estado psicológico do consumidor. Nesse 

grupo está a maioria dos serviços da indústria do entretenimento: música, teatro, 

televisão, rádio e parques temáticos (SLACK et al, 2009). 

Nesse processo de input – transformação – output, enquanto temos os 

inputs como os recursos que serão transformados, o resultado dessa transformação 

são os outputs. Esses podem ser divididos em duas categorias: bens e serviços. Os 

bens são no geral tangíveis, enquanto os serviços são intangíveis. Em função dessa 

tangibilidade ou intangibilidade, temos diversas outras características dos bens e 
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serviços. Os bens podem ser estocados, transportados, e são quase sempre 

produzidos antes de serem entregues ao consumidor. Já os serviços, devido à sua 

intangibilidade, não podem ser estocados nem transportados, embora os meios de 

produção desses serviços possam. Diferentemente também dos bens, os serviços 

são frequentemente produzidos simultaneamente com o seu consumo (SLACK et 

al., 2009). 

2.2.1 Tipos de operação 

Segundo Slack et al. (2009) existem algumas medidas particularmente 

importantes que podem ser usadas para distinguir diferentes tipos de operações. 

Algumas delas são: volume de output, variedade de output e grau de contato com o 

consumidor envolvido na produção do output. 

Na dimensão volume, que diz respeito à quantidade produzida de algum 

produto/serviço, podemos perceber que, nos casos em que se verifica um alto 

volume de produção, também se verifica uma alta repetição do processo, 

especialização, sistematização, capital intensivo na aquisição de materiais 

especializados e um baixo custo unitário de produção. Nos casos de baixo volume 

de produção podemos perceber uma menor repetição das tarefas, maior 

participação dos envolvidos no processo, menor sistematização do processo e um 

custo unitário mais elevado.  

Na dimensão variedade, que trata exatamente da variedade dos 

produtos/serviços oferecidos, as necessidades observadas em um processo com 

alta variedade seriam flexibilidade, alta complexidade e alto custo. Já em um 

processo com uma variedade mais baixa, podemos perceber ações rotinizadas, 

padronizadas e bem definidas, resultando em um custo mais baixo.  

Nas operações com alto grau de contato com o consumidor podemos 

perceber a necessidade de uma habilidade especial para esse tipo de trato. Isso 

porque a satisfação do consumidor é percebida por meio desse contato, sendo 

necessária uma alta flexibilidade para atender os diversos tipos de clientes, o que 

eleva o custo. Já nas operações com baixo contato, podemos observar uma certa 

padronização nas atividades, fazendo com que os custos possam ser reduzidos. 
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Existem também as operações mistas de alto e baixo contato, onde o pessoal da 

chamada linha de frente realiza operações de alto contato com os consumidores 

enquanto a retaguarda de operações realiza suas atividades praticamente sem 

nenhum contato com os consumidores (SLACK et al., 2009). 

 

2.2.2 Objetivos de desempenho 

A primeira responsabilidade de qualquer equipe de administração da 

produção é entender o que se está tentando atingir. Isso envolve dois conjuntos de 

decisões. O primeiro implica o desenvolvimento de uma visão clara do papel 

exercido pela produção na organização e a definição de como essa função deve 

contribuir para que os objetivos organizacionais a longo prazo possam ser atingidos. 

O segundo inclui a tradução dos objetivos organizacionais em termos de implicações 

para os objetivos de desempenho de produção (SLACK et al., 2009). 

Existem vários critérios levados em consideração pelos clientes em seu 

processo de avaliação do que lhes é fornecido. Além disso, os critérios importantes 

não são só múltiplos, mas também podem ser inter-relacionados e, em alguns 

casos, conflitantes. Portanto, é necessário ser preciso na definição dos objetivos que 

serão perseguidos, pois muitas vezes será preciso renunciar a níveis de 

desempenho superiores em algum critério para favorecer outros. (CORRÊA; 

CORRÊA, 2007) 

É importante observar que, se há relações conflituosas entre determinados 

pares de aspectos de desempenho, há também pares de aspectos de desempenho 

que não só não representam conflito, mas também podem auxiliar-se mutuamente. 

De acordo com Slack et al. (2009), os objetivos básicos de desempenho são 

cinco: Qualidade, Confiabilidade, Rapidez, Flexibilidade e Custo.  

O objetivo qualidade quer dizer, de maneira bem básica, “fazer certo as 

coisas”. Isso gera impacto em outros objetivos de desempenho. Qualidade na 

operação reduz custos e também aumenta a confiabilidade da empresa. 

Confiabilidade significa fazer as coisas em tempo para os consumidores 

receberem seus bens ou serviços quando foram prometidos.  
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Rapidez diz respeito ao tempo que os consumidores precisam esperar para 

receber seus produtos e serviços. Essa rapidez é importante, pois ajuda a reduzir os 

estoques e, consequentemente, os custos da organização.  

A flexibilidade da operação tem relação com a capacidade de mudar a 

operação com o objetivo de atender às exigências dos consumidores. Essas 

mudanças devem atender especificamente a quatro tipos de exigências: 

Flexibilidade de produto/serviço; Flexibilidade de composto (mix de produtos); 

Flexibilidade de volume; Flexibilidade de entrega. 

O último dos cinco objetivos de desempenho é o custo. Quanto menor o 

custo para produzir algum bem ou serviço, maior será o lucro da operação ou então 

menor será o preço para os consumidores. De maneira simplificada, os custos 

básicos de produção serão: custos de funcionários; custos de instalações, 

tecnologias e equipamentos; e os custos de materiais.  

Todos os cinco objetivos têm efeitos externos e internos. Os efeitos internos 

de alta qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade acabam impactando 

diretamente na redução dos custos de produção.  

 

2.2.2.1  Prioridade dos objetivos de desempenho 

De acordo com Slack et al. (2009), a importância relativa dos objetivos de 

desempenho para uma ou outra operação produtiva sofrerá diferentes influências. 

Para determinar quais os objetivos de desempenho que devem ser enfatizados na 

operação, três fatores são especialmente importantes:  

 as necessidades específicas dos grupos de consumidores da 

empresa; 

 as atividades dos concorrentes da empresa; 

 o estágio do ciclo de vida no qual se encontra o produto ou serviço. 

O aspecto que mais influencia a prioridade que uma organização dá a seus 

objetivos de desempenho é a necessidade dos consumidores. A produção 

desenvolve seus cinco objetivos de desempenho para satisfazer o cliente (SLACK et 
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al., 2009). Os consumidores são os primeiros árbitros a respeito de quais objetivos 

de desempenho uma operação produtiva deve considerar como importantes.  

Porém, as organizações precisam avaliar quanto os consumidores valorizam 

os fatores competitivos. Essa análise influenciará a importância relativa dos objetivos 

de desempenho da produção. Uma das formas de determinar essa importância 

relativa dos fatores é distinguir entre o que o professor Terry Hill da London 

Business School chamou de fatores “qualificadores” e fatores “ganhadores de 

pedidos”. Os critérios ganhadores de pedidos são os que contribuem direta e 

significativamente para a realização de um negócio. São as razões-chave para se 

comprar um produto ou um serviço. Quanto maior o nível de desempenho nesses 

critérios, maiores serão as chances de conquistar o mercado. Já os critérios 

qualificadores são aqueles nos quais a empresa deve atingir um nível mínimo de 

desempenho para poder competir no mercado. Abaixo desse nível mínimo de 

desempenho, a empresa provavelmente não vai sequer entrar na concorrência. 

Acima do nível mínimo, no entanto, não significa necessariamente uma vantagem 

competitiva (SLACK et al., 2009) 

Existem ainda critérios que não influenciam os clientes de forma significativa. 

Esses são os critérios menos importantes, que não são nem qualificadores nem 

ganhadores de pedidos, mas podem ser de alguma forma importantes em outras 

partes da atividade produtiva.  

Como já exposto, as necessidades dos consumidores exercem uma 

influência muito importante na prioridade dos objetivos de desempenho, mas não 

são a única. As atividades dos concorrentes também podem influenciar a 

importância relativa dos objetivos de desempenho. Por exemplo, se uma empresa 

de entrega de lanches garantir uma entrega rápida aos seus clientes, estará 

concentrando-se na rapidez do processo, pois acredita que isso é o que os seus 

consumidores desejam. Contudo, se outra empresa de lanches oferecer uma 

entrega igualmente rápida junto com uma variedade maior de opções, a primeira 

empresa poderá ficar preocupada em ampliar sua própria variedade. Por isso, é 

interessante para a organização estar por dentro das estratégias adotadas pelos 

seus concorrentes e tomar certas atitudes com o objetivo de igualar-se a eles. Mas 

isso não quer dizer que uma organização sempre irá procurar se igualar a seus 

concorrentes. No caso do exemplo dado, a empresa de lanches poderia optar por 
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reduzir os seus preços, não mais competindo em relação à variedade dos produtos, 

mas sim em relação ao custo. Ou seja, mesmo sem qualquer mudança direta na 

preferência dos consumidores, uma organização pode ter que mudar a sua forma de 

competir e, consequentemente, a prioridade dos seus objetivos de desempenho. 

Além de determinar quais os objetivos de desempenho são mais 

importantes, a estratégia de operações estabelece a direção geral para cada uma 

das principais áreas de decisão da produção. 

Ainda segundo Slack et al. (2009), uma distinção comum em estratégia de 

produção é a divisão em decisões estratégicas que determinam a estrutura de 

produção e decisões que determinam sua infra-estrutura. As áreas de estratégia 

estrutural influenciam principalmente as atividades de projeto, enquanto as infra-

estruturais influenciam as atividades de planejamento, controle e melhoria. Podemos 

comparar esta distinção em estratégia de operações entre o hardware e o software 

em um sistema de computadores. O hardware de um computador estabelece os 

limites para o que ele pode fazer. Alguns computadores, devido a sua tecnologia e 

arquitetura, são capazes de um desempenho melhor que outros, embora sejam mais 

caros. De forma similar, investir em tecnologia avançada ou construir mais ou 

melhores instalações pode aumentar a capacitação potencial de qualquer tipo de 

operação. Dentro dos limites das capacitações impostas pelo hardware de um 

computador, o software determina na prática o grau de eficácia real do computador. 

O computador mais potente somente pode funcionar com todo do seu potencial se o 

seu software for capaz de explorar o potencial existente em seu hardware. O mesmo 

princípio aplica-se às operações. As melhores e mais caras instalações e tecnologia 

somente serão eficazes se a produção também possuir uma infraestrutura adequada 

que governa a forma como a produção funcionará no dia a dia (SLACK et al., 2009). 

 

2.2.3 Tipos de processo 

Pelo fato de influenciar os objetivos de desempenho e as atividades de um 

projeto, a posição de uma operação no continuum volume-variedade também 

determina a abordagem geral para gerenciar o processo de transformação. Essas 
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abordagens gerais para o gerenciamento do processo de transformação são os 

chamados tipos de processos. Termos diferentes são usados para identificar os 

tipos de processo nos setores de serviços e manufatura (SLACK et al., 2009). 

Na manufatura, os tipos de processo são (ordem crescente de volume e 

decrescente de variedade): 

  Processos de projeto; 

  Processos de jobbing; 

  Processos em lotes ou bateladas; 

  Processos de produção em massa; 

  Processos contínuos. 

Cada um dos tipos de processo implica uma forma diferente de organizar as 

atividades operacionais com diferentes características de volume e variedade.  

Os processos de projeto têm como principais características baixo volume e 

alta variedade. Esse tipo de processo lida com produtos discretos e usualmente 

bastante customizados. Cada trabalho tem início e fim bem definidos. O período de 

tempo para se fazer o produto ou serviço é relativamente longo e os recursos 

transformadores provavelmente serão organizados de forma especial para cada um 

dos projetos. Um exemplo desse tipo de processo é a construção de um navio.  

Processos de jobbing também lidam com alta variedade e baixos volumes. 

Porém, diferente do processo de projeto, onde cada produto tem recursos dedicados 

quase que exclusivamente para ele, nos processos de jobbing cada produto deve 

compartilhar os recursos da operação com vários outros. Um exemplo desse tipo de 

processo seria o trabalho de um alfaiate que produz roupas por encomenda. O grau 

de repetição é baixo e a maior parte das peças provavelmente será única.  

Os processos em lotes podem frequentemente parecer-se com os de 

jobbing. Porém, não apresentam o mesmo grau de variedade. Como o próprio nome 

indica, quando um processo de lotes produz um produto, mais do que um produto é 

produzido. Com isso, cada parte da operação terá um período em que estará se 

repetindo, pelo menos enquanto o “lote” estiver sendo processado. De acordo com o 

tamanho do lote, teremos maior ou menor grau de repetição do processo. Por isso, 

esse tipo de processo pode ser baseado em uma gama mais ampla de níveis de 
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volume e variedade do que outros tipos. Um exemplo é a produção da maior parte 

das roupas.  

Processos de produção em massa são aqueles que produzem bens em alto 

volume e variedade relativamente estreita em termos dos aspectos fundamentais do 

produto.  

Em operações de serviço, os termos utilizados por Slack et al. (2009) são 

(ordem crescente de volume e decrescente de variedade): 

  Serviços profissionais; 

  Lojas de serviços; 

  Serviços de massa. 

Os serviços profissionais são definidos como organizações de alto contato, 

onde os clientes despendem tempo considerável no processo do serviço. São 

serviços que apresentam altos níveis de customização, com processos altamente 

adaptáveis para atender às necessidades dos clientes. Esse tipo de serviço tende a 

ser baseado em pessoas, em vez de equipamentos. A ênfase é no processo – como 

o serviço é prestado – em vez de no produto – o que é fornecido. Alguns exemplos 

desses serviços profissionais são os realizados por advogados, auditores e 

consultores de gestão (SLACK et al., 2009). 

No outro extremo, temos os serviços de massa. Esses serviços 

compreendem muitas transações de clientes, porém com limitado tempo de contato 

e pouca customização. Ao contrário dos serviços profissionais, nos serviços de 

massa o contato que se tem é praticamente só com a tecnologia, com as 

instalações. O pessoal, em geral não profissional, deve seguir procedimentos 

preestabelecidos e, provavelmente, tem uma divisão do trabalho precisamente 

definida. Esse tipo de serviço inclui supermercados, aeroportos, estádios de futebol 

e os grandes shows de rock (SLACK et al, 2009 ; CORRÊA; CORRÊA, 2007). 

Entre os dois extremos temos as lojas de serviços. São operações que 

tratam de um volume intermediário de clientes e um nível de customização também 

intermediário. Esse tipo de serviço é proporcionado pela combinação das atividades 

da linha de frente e da retaguarda, de pessoas e equipamentos. Nesse caso, a 
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ênfase é dada tanto no produto como no processo. Bancos, escolas e restaurantes 

são alguns exemplos desse tipo de serviço (SLACK et al., 2009). 

Corrêa e Corrêa (2007) fazem uma distinção ainda maior dos tipos de 

operação em serviços. Apesar de existirem infinitas posições possíveis entre 

serviços profissionais e serviços de massa, os autores consideram ser relevante 

para efeito didático a identificação de mais dois estágios intermediários além de lojas 

de serviço. São eles os serviços profissionais de massa e os serviços de massa 

customizados.  

Os serviços profissionais de massa são serviços próximos aos serviços 

profissionais, que por sua natureza requerem personalização. Esse tipo de serviço 

busca aumentar seus ganhos de escala atendendo uma quantidade maior de 

clientes por dia em suas unidades de operação.  

Já os serviços de massa customizados estão mais próximos dos serviços de 

massa, atendendo um grande volume de clientes. Esse tipo de serviço busca criar 

uma “sensação” de serviço customizado no cliente com o uso das mais avançadas 

tecnologias da informação. Um exemplo desse serviço é o oferecido pela Amazon, a 

maior livraria virtual do mundo.  

 

2.2.4 Rede de operações produtivas 

Todas as operações produtivas fazem parte de uma rede maior, 

interconectadas com outras operações. Essa rede inclui fornecedores, clientes, 

fornecedores dos fornecedores e também clientes dos clientes. Em um nível 

estratégico, é necessário projetar a forma e a configuração da rede na qual a 

operação está inserida. Para realizar esse projeto, três decisões são especialmente 

importantes: 

1 – Qual parte da rede a operação deveria possuir? Deveria possuir algum 

de seus fornecedores ou clientes? 

2 – Onde deve ser localizada cada operação da parte da rede pertencente à 

empresa? Próxima aos fornecedores ou próxima aos clientes? 
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3 – Que capacidade de produção deve ter cada operação da parte da rede 

pertencente à empresa ao longo do tempo? 

De forma resumida, estas três decisões estratégicas dizem respeito a: 

integração vertical, localização das operações produtivas e gestão de capacidade 

produtiva a longo prazo (SLACK et al., 2009). 

Integração vertical diz respeito ao grau de posse de uma organização da 

rede em que está inserida. No nível de produtos e serviços isso quer dizer que a 

empresa vai decidir se produz um componente individual específico/ realiza um 

serviço específico ou, compra-o de um fornecedor.  

No mercado de música, por exemplo, a rede de operações é constituída por 

diversos processos. Como já foi citado, de acordo com Graham et al. (2004), a 

cadeia de produção musical tradicional é linear, podendo-se dividir em quatro etapas 

as atividades de produção e comercialização de um álbum. Essas etapas são a 

criação, a produção, a divulgação e a distribuição do álbum. 

Depois de feita a decisão sobre a configuração da rede através de decisões 

de integração vertical, é necessário escolher a localização de cada operação. 

2.2.4.1  Localização 

“A localização é a posição geográfica de uma operação relativamente aos 

recursos, a outras operações ou clientes com as quais interage” (SLACK et al., 

2009). De acordo com Gaither e Frazier (2002), a escolha de uma localização para 

as instalações envolve uma seqüência de decisões. Primeiro, é necessário decidir se 

a instalação será localizada domesticamente ou internacionalmente. Resolvida essa 

questão, é necessário decidir em qual região do país será instalada. Após essa 

etapa, é necessário decidir entre as diversas comunidades dentro da região 

escolhida. E, por último, dentro da comunidade escolhida, é necessário escolher um 

local estratégico para a instalação. Cada uma dessas decisões envolve uma série de 

fatores que devem ser levados em consideração. Alguns desses fatores são 

disponibilidade e custos de mão de obra, sistema de transporte, oferta de energia, 

clima, custos locais, incentivos e restrições governamentais, entre outros. Porém, 
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cada tipo de empresa tem alguns fatores predominantes que acabam determinando 

sua decisão quanto à localização. 

Em empresas manufatureiras, a localização afeta não só os custos diretos, 

mas também o custo de transporte (tanto de matérias-primas como de produtos 

acabados), custo da mão de obra, entre outros. Em operações de serviço, a 

localização pode afetar a conveniência do cliente, o volume de tráfego resultante em 

torno da operação, a visibilidade da operação, entre outras coisas. Por exemplo, 

uma empresa de mineração tem em seu total de saídas acabadas um peso muito 

menor do que as entradas totais de matéria-prima, já que seu processo de produção 

se desfaz de grandes quantidades de refugo. Com isso, as instalações desse tipo de 

empresa tendem a ser localizadas mais próximas da fonte de matéria-prima e não 

do mercado consumidor, buscando minimizar o custo de transporte de entradas e 

saídas. Já instalações de manufatura leve costumam localizar-se perto de fontes de 

matéria-prima ou de seus mercados consumidores. A disponibilidade e o custo da 

mão de obra são fatores mais importantes que os custos de transporte na decisão 

de localização dessas instalações. Porém, se o nível de automação dessas 

empresas aumentar, o custo de mão de obra poderia se tornar menos importante 

nas decisões. (GAITHER; FRAZIER, 2002 ; CORRÊA; CORRÊA, 2007) 

Após decididas a integração vertical e a localização das operações, é 

necessário decidir o tamanho ou a capacidade de cada parte da rede. 

2.2.4.2  Capacidade produtiva 

Geralmente vemos o termo capacidade sendo usado no seu sentido 

estático, físico, por exemplo o volume fixo de um recipiente ou a quantidade de 

vagas de um estacionamento. Porém, essas medidas de capacidade descrevem 

apenas a escala dessas operações, não refletindo suas capacidades de 

processamento. Para que isso seja feito, é necessário incorporar a dimensão tempo 

adequada para o uso de ativos. Com isso, a definição da capacidade de uma 

operação passa a ser “o máximo nível de atividade de valor adicionado em 

determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais 

de operação” (SLACK et al., 2009). 
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Sabemos que a função de uma unidade produtiva é atender adequadamente 

a sua demanda. Ou seja, é necessário garantir que a operação tenha a capacidade 

necessária e suficiente para que o atendimento a essa demanda possa ocorrer. Para 

isso, é necessário fazer uma previsão da demanda para tomar uma decisão em 

relação ao planejamento e controle da capacidade. Sem essa estimativa de 

demanda, não é possível se planejar para futuros eventos, apenas reagir a eles. 

Para o planejamento e controle de capacidade, existem três requisitos para uma 

previsão de demanda: ser expressa em termos úteis para o planejamento e controle 

da capacidade, ser tão exata quanto possível e dar uma indicação da incerteza 

relativa. Em algumas organizações, a preocupação é em lidar com flutuações 

sazonais de demanda. Quase todos os produtos e serviços têm uma certa 

sazonalidade de demanda e essa pode ser razoavelmente previsível, exceto em 

alguns casos de variações climáticas ou condições econômicas inesperadas.  

Medir a demanda fornece uma informação básica para que se possa 

planejar a capacidade de uma operação. Em muitos casos, a análise do volume de 

produção pode ser a medida mais adequada de capacidade. Isso acontece quando 

a natureza do produto da operação não varia. Porém, para muitas operações, essa 

definição de capacidade pode não ser tão óbvia. Quando uma ampla gama de 

produtos apresenta demandas variáveis para o processo, as medidas baseadas nos 

insumos costumam ser usadas para definir capacidade. A capacidade de produção 

depende do mix de atividades de uma determinada operação (SLACK et al., 2009). 

Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de 

processamento e isso pode ocorrer por diversos motivos, como uma demanda 

insuficiente para ocupar completamente sua capacidade, ou uma política deliberada, 

de forma que a operação possa responder rapidamente a cada pedido. Entretanto, 

frequentemente algumas organizações encontram-se operando abaixo de sua 

capacidade em algumas partes da operação e na sua capacidade máxima em outras 

partes. Essas partes em que a operação trabalha com sua capacidade máxima são 

as restrições de capacidade da operação (SLACK et al., 2009). 
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2.2.5 Tecnologia 

Outro fator importante para a cadeia de suprimentos de uma empresa é a 

tecnologia. Ritzman (2004) define tecnologia como “o know-how, os equipamentos e 

os procedimentos para fabricar produtos e prestar serviços”. O know-how é o 

conhecimento de como fazer, quando fazer e por que utilizar certos equipamentos e 

procedimentos. Fazem parte desse conhecimento perícia e experiência, coisas que 

não estão contidas em manuais. Já os equipamentos são as ferramentas, como 

computadores, robôs, processadores etc. Os procedimentos são as técnicas e as 

regras necessárias para operar os equipamentos e, consequentemente, realizar o 

trabalho.  

Dentro das organizações, a tecnologia pode atuar em três áreas básicas: 

tecnologia de produto, tecnologia de processo e tecnologia da informação. A 

tecnologia de produto é aquela que transforma idéias em novos produtos e serviços. 

Com o desenvolvimento de novos conhecimentos e novas maneiras de fazer as 

coisas, pesquisadores e engenheiros desenvolvem produtos e serviços específicos 

com características valorizadas pelos clientes. A tecnologia de processo é a utilizada 

pelos funcionários para realizar seu trabalho. Essa tecnologia é usada não só pelas 

áreas diretamente envolvidas com a cadeia de suprimentos, mas por todas as áreas 

funcionais de uma empresa. Por último, a tecnologia da informação é aquela 

utilizada para obter, processar e transmitir informações, buscando uma tomada de 

decisão mais eficaz (RITZMAN, 2004). 
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3  MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

A presente pesquisa propôs-se a verificar quais são os condicionantes das 

operações de bandas de rock independente no que se refere à capacidade, 

localização, tecnologia e processos, a fim de identificar quais fatores impulsionam ou 

limitam as escolhas desses modos de operação. 

O estudo pautou-se em uma abordagem qualitativa, com o objetivo de 

descobrir e relacionar os condicionantes das operações das bandas. Essa pesquisa 

também apresentou um caráter exploratório – já que trata de um tema pouco 

explorado – e descritivo – já que se propôs a analisar características de um 

determinado fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis encontradas nas 

diferentes bandas que atuam no circuito de rock independente do Distrito Federal. 

A estratégia de pesquisa adotada para o desenvolvimento do projeto foi o 

estudo de caso. Essa estratégia de pesquisa é geralmente utilizada quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco da 

pesquisa se encontra em fenômenos contemporâneos (YIN, 2005).  

 

3.2 Participantes do estudo 

Fizeram parte do presente estudo quatro bandas de rock independente 

alocadas no Distrito Federal, mais especificamente na cidade de Brasília. A escolha 

dessas quatro bandas deu-se em razão da facilidade de acesso a dados e por ser 

uma amostra diversificada, capaz de fornecer um quadro geral dos distintos modos 

de operação.  

A caracterização geral das bandas selecionadas para o estudo é 

apresentada no quadro nº 1: 
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BANDA NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

TEMPO DE 
ATIVIDADE 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

Banda 1 

- 

Perfecto 

4 9 anos Shows ao vivo, gravação de 
músicas, venda de discos, 
disponibilização de música no 
formato digital e venda de 
merchandising. 

Banda 2 

-  

Dias 

5 8 anos Shows ao vivo, gravação de 
músicas, venda de discos, 
disponibilização de música no 
formato digital e venda de 
merchandising. 

Banda 3 

-  

Scalene 

5 3 anos Shows ao vivo, gravação de 
músicas, venda de discos, 
disponibilização de música no 
formato digital e venda de 
merchandising. 

Banda 4 

- 

Móveis 
Coloniais de 

Acaju 

10 14 anos Shows ao vivo, gravação de 
músicas, venda de discos, 
disponibilização de música no 
formato digital, venda de 
merchandising e realização de 
eventos. 

Quadro 1 – Caracterização geral das bandas selecionadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

3.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados, como instrumentos de 

coleta e análise de dados, entrevista semi-estruturada e formulário de 

sistematização de dados codificados (vide apêndices H e I). 

Foi realizada também a construção de um sistema de códigos baseado no 

referencial teórico. Esses códigos funcionaram como rótulos para indicar os 

significados dos dados coletados durante a pesquisa e caracterizar uma teia 
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conceitual com definições operacionais que incluem os significados mais O tema 

abordado na entrevista foi o modo de operação das bandas selecionadas, com foco 

em processos, localização, capacidades e tecnologia para os diferentes 

produtos/serviços oferecidos. O roteiro da entrevista foi elaborado com base no 

sistema de códigos previamente construído, que serviu para dirigir o foco da 

pesquisa e transformar a coleta de dados em um processo seletivo. 

 

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas presenciais e à 

distância, por meio da internet, com representantes das quatro bandas selecionadas. 

A fim de possibilitar o trabalho de coleta de dados, em função da estrutura 

de códigos relacionados aos conceitos da referência teórica, foram identificados 

indicadores desses conceitos (vide apêndices A a G). Esses indicadores permitiram 

a identificação, dentre os dados coletados nas entrevistas, daqueles relacionados ao 

tema da pesquisa e também lhes atribuíram um significado dentro do contexto 

pesquisado. 

Em uma adaptação da escada da abstração analítica proposta por Miles e 

Huberman (1994), o processo metodológico pode ser descrito nos seguintes passos: 

 
1) Construção da referência teórica; 

2) Construção dos instrumentos da pesquisa; 

3) Coleta dos dados por meio de entrevistas; 

4) Produção de texto, resultante da reconstrução das entrevistas; 

5) Codificação dos dados encontrados nas entrevistas; 

6) Observações das relações entre os dados na busca de lacunas ou 

ênfase entre eles; 

7) Redução da massa de dados e verificação de convergências; 

8) Sintetização dos resultados da análise integração dos dados em uma 

estrutura explicativa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para encontrar os fatores que favorecem e limitam as escolhas do modo de 

operação das bandas independentes, buscou-se por meio das entrevistas descrever 

como essas bandas operam e quais os condicionantes dessas operações.  

Primeiramente, serão expostas todas as atividades realizadas pelas quatro 

bandas entrevistadas para, depois, ser feita a descrição de como as bandas operam 

em cada uma dessas atividades.  

A banda 1, composta por quatro integrantes, atua em Brasília desde 2003. 

As atividades que realiza são: shows ao vivo, gravação de músicas, venda de 

discos, disponibilização de música no formato digital e venda de merchandising da 

banda. 

A banda 2, composta por cinco integrantes, atua em Brasília desde 2004. De 

acordo com a banda, as atividades realizadas são: shows ao vivo, gravação de 

músicas, venda de discos, disponibilização de música no formato digital e venda de 

merchandising da banda. 

A banda 3, composta por cinco integrantes, atua em Brasília desde 2009. De 

acordo com a banda, as atividades realizadas são: shows ao vivo, gravação de 

músicas, venda de discos, disponibilização de música no formato digital, venda de 

merchandising da banda e realização de eventos. 

A banda 4, composta por dez integrantes, atua em Brasília desde 1998. As 

atividades realizadas pela banda são: shows ao vivo, gravação de músicas, venda 

de discos, disponibilização de música no formato digital, venda de merchandising da 

banda e realização de eventos.  

Dentre as quatro entrevistadas, a banda 4 é a única que tem a banda como 

principal atividades dos membros, podendo ser considerada como uma banda 

profissional. Todas as outras bandas se denominaram bandas semiprofissionais, 

não sendo consideradas como a principal atividade na vida dos integrantes. 

Outro ponto interessante colocado pela banda 4 é a sua caracterização 

como uma banda-empresa. Além das atividades regulares já descritas acima, a 

banda possui um escritório localizado em Brasília para cuidar de toda a sua parte 

administrativa. Lá desenvolvem-se atividades regulares de uma empresa, como 

finanças, marketing, logística, gestão de pessoas e vendas. 
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Expostas as atividades, segue a descrição e análise de como essas bandas 

operam em cada uma delas. Os pontos abordados ao longo do estudo foram: 

volume e variedade de produção, grau de contato com o consumidor, objetivos de 

desempenho referentes a cada uma das atividades, tipos de processo adotados, 

grau de integração vertical, localização e capacidade produtiva e tecnologias 

utilizadas. 

 

Volume e variedade de produção 

 

Primeiramente, será abordado o volume de produção das bandas 

entrevistadas. No caso dos shows, as bandas 1, 2 e 3 mostraram um baixo volume 

de produção, com uma média informada de aproximadamente uma apresentação 

por mês. As bandas relataram passar por períodos em que não realizam uma única 

apresentação por meses, e outros em que fazem mais de uma apresentação num 

único mês. Já no caso da banda 4, a média fornecida foi de cinco apresentações por 

mês, chegando, em alguns meses, a mais de dez shows. Independente disso, assim 

como nas três primeiras bandas, podemos considerar essa atividade da banda 4 

como de baixo volume. Isso porque, independente do número de shows realizados, 

o custo unitário não varia, isto é, os recursos não são aproveitados de uma 

apresentação para outra. Dessa forma, os custos da operação acabam sendo os 

mesmos, independente da quantidade. 

 

 

Grau de contato com o consumidor 

 

Com relação ao grau de contato com o consumidor, foi possível notar que 

esse varia em função das atividades específicas realizadas pela banda. No caso dos 

shows, todos os entrevistados mostraram tentar manter um nível de contato com o 

consumidor tão alto quanto possível. Esse é o momento em que a banda pode 

mostrar de forma mais eficaz a “sua cara” e passar com mais emoção sua 

mensagem para o público. As bandas informaram também sempre pedir para a 

platéia que bata palmas e cante as músicas, incentivando-a a também participar 

ativamente do show.  
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Em relação à banda 4, foi possível observar uma interação ainda maior com 

o público. Foi relatado que em todos os shows, durante a execução de uma música 

específica, os integrantes descem do palco e fazem uma brincadeira com o público: 

uma roda é formada e os integrantes passeiam por ela com seus instrumentos 

interagindo com as pessoas. 

Já no processo de gravação, as entrevistas não revelaram haver uma 

interação com o público. Apesar de todas as bandas terem demonstrado 

preocupação em deixar o público informado sobre o andamento do processo, seja 

por mini documentários, seja por atualizações constantes nas redes sociais, o 

contato partiu somente de uma das partes: as bandas. Nenhuma delas demonstrou 

receber informações ou feedback do público durante o processo. 

Em relação à venda de CDs e merchandising em geral, existe sim um alto 

grau de contato com o consumidor. A venda é feita pelos próprios integrantes das 

bandas nos shows. Nesse momento os integrantes informaram assinar encartes, 

responder perguntas sobre a capa e as letras e ver a reação do público com relação 

a todos os aspectos físicos do CD pronto. 

Já no caso da música digital, pela sua própria natureza, o contato com o 

consumidor é muito limitado, sendo estabelecido apenas por comentários e recados 

que o ouvinte pode deixar na página do artista. As músicas são disponibilizadas 

diretamente no site da banda ou em sites especializados como myspace, 

soundcloud e melodybox. 

 

 

Objetivos de desempenho 

  

 Em relação aos objetivos de desempenho, foi possível observar uma grande 

preocupação com a diminuição dos custos, porém sem deixar que isso acabe 

afetando demais a qualidade final das atividades. 

 Quando questionadas sobre a qualidade dos shows, das quatro bandas 

entrevistadas, apenas a banda 4 mostrou não utilizar a quantidade de ensaios como 

o principal meio de assegurar qualidade nessa atividade. Apesar de considerar os 

ensaios como o principal fator para a realização de um show de qualidade, a banda 

2 relatou não conseguir manter uma rotina constante de ensaios. Pelo fato dos 

integrantes realizarem outras atividades além da banda, o tempo dedicado acaba 
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tendo que ser reduzido. Esse foi um ponto que chamou bastante atenção durante a 

análise dos dados. Enquanto o tempo dedicado semanalmente à banda informado 

pelas bandas 1, 2 e 3 costuma ser de aproximadamente 4 a 6 horas, os integrantes 

da banda 4 informaram se dedicar 60 horas ou mais por semana, entre shows, 

viagens, ensaios e tempo de escritório.  

 Outro fator apontado pelas bandas que normalmente afeta a qualidade dos 

shows é a falta de estrutura dos locais de apresentação. As bandas 1, 2 e 3 

assumiram não possuir um backline (amplificadores, bateria, microfones) próprio, de 

qualidade, para shows. Com isso, elas acabam dependendo do equipamento 

disponibilizado pela organização dos eventos em que se apresentam, o que, muitas 

vezes, acaba afetando a qualidade da apresentação. Esses eventos são 

frequentemente realizados por pequenas produtoras, também independentes, e a 

estrutura de palco e som costuma ser precária, comprometendo a qualidade das 

apresentações.  

 Já a banda 4 coloca como principal variável da qualidade dos shows a parte 

técnica e estrutural do evento. “Sempre tentamos manter um padrão técnico bom 

para termos garantia de qualidade do show nos lugares onde nos apresentamos. 

Boa qualidade de som, luz, estrutura de palco, camarim” afirmou um dos integrantes. 

A banda informou também sempre levar sua equipe técnica para que as 

apresentações sejam as melhores possíveis. Pelo fato dos integrantes da banda 4 

poderem dedicar mais tempo à banda, é possível manter uma rotina constante de 

ensaios, fazendo com que esse não seja um ponto de grande preocupação. 

 Essa diferença de prioridade entre as bandas 1, 2 e 3 e a banda 4 acaba 

acontecendo pelo porte de cada uma delas. A aquisição de um backline de 

qualidade para shows é dispendiosa e, portanto, praticamente impeditiva para 

bandas semiprofissionais. Com isso, como foi citado, as bandas acabam 

dependendo dos equipamentos disponibilizados pela produção dos shows, e, para 

que possam fazer uma apresentação de qualidade, só lhes resta ensaiar o máximo 

possível. 

 Em relação à qualidade do processo de gravação, cada banda mostrou ter 

uma opinião diferente. A banda 1, apesar de estar preocupada com a qualidade das 

gravações,  acaba tendo como foco maior o custo. De acordo com a banda, a 

qualidade da gravação tem que ser a melhor possível dentro de um orçamento 
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aceitável. Por ser uma banda independente, toda a despesa com a gravação e a 

produção acaba tendo que ser bancada pelos próprios integrantes.  

 Já a banda 2 não mostrou uma preocupação especial com a qualidade das 

gravações, apesar de esse ponto já ter sido uma preocupação da banda no 

passado. “Com o tempo, percebemos que não é uma superprodução que vai fazer a 

nossa música vender”, afirmou um dos integrantes da banda 2. Para eles, o custo-

benefício de uma gravação de altíssima qualidade é muito baixo, sendo esse um dos 

motivos pelos quais as gravações mais recentes da banda estão sendo realizadas 

pela própria banda em um home studio.  

 Diferentemente da banda 2, a banda 3 mostrou ter uma preocupação cada 

vez maior com a qualidade do material gravado. Na gravação do primeiro material, a 

banda disse ter feito tudo sem auxilio profissional. Já no novo material, que está 

sendo gravado este ano, a banda informou ter contratado um produtor para auxiliar 

no processo de arranjo e gravação das músicas, e está buscando fazer tudo com a 

maior qualidade possível, ainda que dentro da realidade de uma banda 

independente.  

 Essa divergência de escolhas na hora de gravar um novo material é 

resultado das diferentes visões e objetivos das bandas. Cada banda enxerga o 

mercado musical de um jeito diferente. Algumas ainda acreditam na possibilidade de 

crescer e virar uma banda profissional famosa (caso da banda 3), enquanto outras 

continuam tocando puramente pela paixão à música (caso da banda 2).  

 A banda 4 também mostrou preocupação com a qualidade das gravações. O 

grupo comentou que é necessário muito ensaio e também um bom tempo de 

produção das músicas para que tudo fique da melhor forma possível na hora da 

gravação. Em relação ao custo dessa atividade, a banda revelou que esse pode ser 

um processo bem caro ou barato. Tudo depende de uma série de fatores, que a 

banda revelou analisar de acordo com o momento, já tendo optado por realizar 

gravações nos melhores estúdios do país, como também em home studio.  

Todas as bandas mostraram sempre tentar reduzir os custos de operação 

quando possível, tanto para a manutenção da banda, quanto para a gravação de 

algum material. As quatro entrevistadas informaram possuir um local de ensaio 

próprio, reduzindo com isso os custos de aluguel de estúdios para ensaio. Para a 

atividade de gravação, a preocupação com a redução de custos é constante, como 

já colocado.  
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A gravação é a atividade que tem o maior custo para as bandas 

independentes, o que faz com que elas acabem procurando formas alternativas para 

realizá-la, como as já referidas gravações em home studio.  

 Quando questionadas sobre a flexibilidade das suas operações, nenhuma 

das bandas mostrou grande capacidade para se adaptar. Com relação à capacidade 

de se adaptarem às mudanças de horário, data ou local dos shows, as bandas 1, 2 e 

3 se mostraram bastante vulneráveis. Como os integrantes não têm a banda como 

sua principal atividade, eles acabam fazendo com que suas bandas percam algumas 

oportunidades de apresentação devido a outros compromissos profissionais.  

 Sobre a confiabilidade dos serviços prestados, as bandas 1, 2 e 3 afirmaram 

não utilizar nenhum tipo de contrato formal para a realização das suas 

apresentações. Os shows costumam ser combinados informalmente com as 

produtoras. Isso se deve ao fato de essas bandas geralmente se apresentarem em 

eventos realizados por produtoras de pequeno porte, que não têm condição de 

cumprir os termos exigidos nos contratos. Além disso, as bandas 1, 2 e 3 revelaram 

não receber nenhuma remuneração pelas suas apresentações, não vendo portanto 

motivo para a utilização de um contrato. Já a banda 4 informou ter um modelo de 

contrato formalizado que é utilizado em todos os shows do grupo. Esse contrato é 

uma das formas que a banda tem para garantir que os requisitos para prestar um 

serviço de qualidade sejam atendidos pela produção do evento. 

 

 

Tipos de processo 

 

Em relação aos tipos de processos utilizados pelas bandas, é necessário 

primeiro classificar cada um dos produtos e serviços oferecidos. Na categoria 

produtos, temos basicamente os CDs (suporte físico) e as camisetas das bandas. A 

classificação quanto ao tipo de processo desses produtos é a mesma: em lotes. 

Todos os CDs e camisetas são produzidos em uma quantidade determinada, e mais 

de uma unidade de cada é produzida.  

Na categoria dos serviços, temos os shows, a gravação das músicas, a 

música disponibilizada em formato digital e a venda de merchandising nos shows. 

Em relação aos shows, esses são classificados como serviços de massa. 

Tanto os shows realizados para 100 pessoas (bandas 1, 2, e 3) quanto os realizados 
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para 40.000 pessoas (banda 4) são classificados como o mesmo tipo de serviço. 

Isso porque, independentemente de quantas pessoas assistirem ao show, o serviço 

prestado é o mesmo. O mesmo caso acontece na música disponibilizada em formato 

digital. Esse serviço também é caracterizado como um serviço de massa com pouca 

customização e que atende a vários clientes sem precisar de qualquer mudança. 

Outro serviço também caracterizado como serviço de massa é a venda de 

merchandising. Esse é um serviço com pouca variedade e que atende a uma grande 

quantidade de clientes. 

O processo de gravação das músicas, por ser um processo mais trabalhoso, 

com alto grau de customização, é classificado como serviço profissional. Cada 

gravação é única, exigindo um alto contato do músico com o técnico de gravação e 

também um grande conhecimento do processo por parte dos envolvidos. O processo 

em si é o mesmo para todas as bandas entrevistadas, variando apenas o local e o 

tipo de equipamento utilizado por cada uma. 

A banda 4 realiza também pocket shows – que são shows em escala reduzida 

de público e estrutura – seguidos de um debate sobre o mercado da música, além 

do show no formato tradicional. Esse tipo de serviço é oferecido pela banda com o 

objetivo de divulgar o trabalho que realiza e também de informar as bandas locais 

sobre o mercado da música. Utilizando a classificação mais minuciosa proposta por 

Corrêa e Corrêa (2007), podemos classificar esse tipo de serviço como serviço 

profissional de massa. São serviços que atendem uma quantidade maior de clientes, 

porém com um alto grau de contato com o consumidor. 

 

Integração Vertical 

 

Em relação à integração vertical das bandas, foi possível observar diferentes 

resultados. Das quatro bandas entrevistadas, apenas uma delas mostrou uma 

integração vertical completa, sendo responsável por todos os níveis da cadeia 

produtiva em que está inserida. A banda 1 e a banda 3 disseram exercer apenas as 

etapas de criação das músicas, execução dos instrumentos na gravação e 

divulgação. Todas as outras etapas de produção – gravação, mixagem, 

masterização e prensagem dos discos – são executadas por algum profissional da 

área. A banda 2 foi a única responsável por todas as etapas do processo produtivo: 
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desde a criação das músicas até o processo de gravação, divulgação e prensagem 

dos CDs, tudo é feito pelos seus integrantes. Nesse caso, podemos observar a 

integração vertical não como uma forma de garantir a qualidade e confiabilidade do 

processo, mas sim como uma forma de reduzir os custos. 

Já a banda 4 mostrou não trabalhar com uma forma definida de produção, 

ficando difícil definir o nível de integração vertical. O processo de criação é todo da 

banda. Já o processo de gravação pode ser tanto realizado pela banda quanto em 

algum estúdio contratado. O mesmo acontece com a prensagem dos discos. Apesar 

de a banda trabalhar sempre com o disco prensado industrialmente, utiliza também 

um “CD Slim” produzido pela própria banda, que é vendido por um preço reduzido. 

 

Localização e capacidade 

 

No caso da operação de bandas independentes, a localização mostrou ser 

um fator bem relevante. Na parte dos shows, foi possível observar uma grande 

limitação das bandas 1, 2 e 3 de se apresentarem fora do Distrito Federal. As três 

bandas revelaram não terem condições de arcar com os custos de deslocamento 

para se apresentarem em outros Estados. Além da dificuldade de custo, existe ainda 

a dificuldade de conseguir um espaço na agenda dos produtores desses outros 

estados. Por serem bandas ainda não muito conhecidas fora do DF, os produtores 

têm uma resistência em realizarem eventos com bandas de fora. Quando o convite 

acontece, geralmente não existe nenhuma ajuda de custo para as bandas e também 

não existe nenhuma garantia de que será um evento de qualidade. De acordo com o 

que foi relatado pelas bandas, das poucas experiências que tiveram, o que 

normalmente acaba acontecendo é que uma alta quantia em dinheiro é gasta pelos 

integrantes das bandas com transporte e estadia, e os eventos não correspondem 

às expectativas. 

Diferentemente das outras bandas, a banda 4 declarou fazer shows por todo 

o Brasil, tanto em eventos produzidos pela própria banda como em eventos como 

banda contratada. Para eles, o custo de deslocamento não é um fator que acaba 

pesando para a banda. Apesar de ser uma banda com 10 integrantes e que só viaja 

acompanhada de sua equipe técnica, os custos com transporte e estadia costumam 
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ser custeados pelo contratante do show. Os eventos produzidos pela banda em 

outros Estados normalmente são realizados com a ajuda de patrocínios, o que 

acaba não gerando nenhum custo direto para a banda. A partir dessa análise, foi 

possível observar que a banda 4 não está localizada nem próxima aos insumos nem 

próxima aos clientes 100% do tempo. Esse fator acaba variando dependendo da 

localização do show. 

Na atividade de gravação, as limitações de localização e deslocamento 

encontradas foram semelhantes às dos shows. As bandas 1, 2 e 3 informaram que 

costumam gravar novos materiais sempre dentro do Distrito Federal. Os custos de 

deslocamento da banda para gravar em outras cidades foram considerados muito 

altos para a banda. Tudo isso, agregado ao alto custo das gravações em si, acabou 

se mostrando inviável para as bandas independentes semiprofissionais. A banda 4, 

como já foi citado anteriormente, além de gravações realizadas em Brasília, já 

realizou gravações em outros estúdios espalhados pelo país. 

  

Tecnologia 

 

 Por último, em relação à utilização de tecnologias, também foram 

observadas respostas distintas para cada uma das atividades realizadas pelas 

bandas. Nas relacionadas à gravação, as bandas 1 e 3 informaram não dispor da 

tecnologia de processo necessária para gravação das suas próprias músicas. O 

know-how das bandas limita-se à execução das suas composições nos seus 

instrumentos musicais, não sendo por elas realizadas as atividades de gravação, 

mixagem e masterização das músicas. Já as bandas 2 e 4 informaram que são 

capazes de realizar todo o processo de gravação sem a ajuda de terceiros, mesmo 

que o processo não seja sempre realizado dessa forma. 

 Todas as quatro bandas informaram utilizar tecnologias de informação de 

forma intensa, tanto para se comunicarem internamente como para se comunicarem 

com o público. Segundo os entrevistados, as redes sociais são ferramentas 

fundamentais  para divulgação das bandas nos dias de hoje, e eles procuram utilizar 

esses canais o máximo possível. Elas possibilitam que as bandas mantenham um 

contato direto com o público a qualquer hora e em qualquer lugar. “Facebook, twitter 

e outras redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Temos que utilizar tudo o que 
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nos possibilite um melhor contato com o público”, explica um dos integrantes da 

banda 4. 

 Além desse contato com o público, o uso dessa tecnologia para 

disponibilizar as músicas em formato digital na internet também é uma ferramenta 

muito utilizada. As quatro bandas informaram que costumam disponibilizar todas as 

suas músicas de forma gratuita pela internet. Para elas, mais importante do que 

vender suas músicas, é ter a maior quantidade de pessoas escutando e comentando 

sobre as bandas, é mostrar as suas músicas para um número cada vez maior de 

pessoas.  

 Nenhuma das quatro bandas informou já ter utilizado qualquer tecnologia de 

produto. A criação de novos produtos e serviços não é o foco de nenhuma das 

bandas pesquisadas. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A proposta deste trabalho compreende a identificação dos fatores que 

favorecem e limitam as escolhas do modo de operação das bandas independentes 

com base nos condicionantes das operações dessas bandas.  

Por meio das entrevistas realizadas, observou-se que existem alguns fatores 

fundamentais que favorecem e outros que limitam o modo de operação das bandas 

independentes. Foi possível observar também que existe uma grande diferença nos 

condicionantes de operação das bandas profissionais para as semiprofissionais. 

Portanto, serão abordados os fatores favoráveis e limitantes relacionados às bandas 

semiprofissionais, que são as que enfrentam maiores dificuldades pelo fato de 

serem independentes. Primeiramente, serão tratados os fatores considerados 

favoráveis a essas bandas e, logo em seguida, os fatores limitantes. 

A redução dos custos, iniciada no fim da década de 80, ainda é, nos dias de 

hoje, um fator essencial para a realização de uma gravação independente. Apesar 

de ainda ser considerada uma atividade de custo bastante elevado por essas 

bandas, o custo de gravação hoje em dia em um estúdio profissional é infinitamente 

menor quando comparado a algumas décadas atrás. Além da redução dos custos de 

gravação em estúdios profissionais, o barateamento dos equipamentos de gravação 

permitiu que as bandas passassem a gravar as suas próprias músicas. Esse ponto 

foi comprovado por meio das entrevistas realizadas. Metade das bandas 

entrevistadas realiza gravações em home studios. Essa possibilidade de gravar as 

músicas em casa por um custo muito reduzido é um dos fatores que mais favorecem 

a operação das bandas independentes.  

Outro fator identificado como bastante favorável às operações das bandas 

independentes foi a utilização da internet, tanto para disponibilizar as suas músicas 

no formato digital, como para interagir com o público por meio das redes sociais. 

Nesse fator, as bandas independentes conseguem competir de igual para igual com 

as majors. Com a disponibilização das músicas na internet sem qualquer custo para 

o artista ou para o consumidor, não existem mais barreiras para a circulação das 

músicas. Isso, aliado a possibilidade de divulgação com proporções nunca antes 

vistas das redes sociais, faz com que as bandas independentes consigam atingir 

uma quantidade cada vez maior de pessoas.  
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Com relação aos fatores que limitam a operação das bandas independentes, 

foi possível observar primeiramente a falta de uma gestão profissional. Esse talvez 

seja o ponto de maior dificuldade para o sucesso das bandas.  Diretamente ligado a 

isso temos o fato dos integrantes terem a banda como uma atividade secundária. 

Apenas a banda 4, que é uma exceção em todos os aspectos quando tratamos de 

bandas independentes, tem a banda como principal atividade dos integrantes. Essa 

falta de possibilidade de ter a banda como principal atividade faz com que o tempo 

dedicado a ela seja reduzido. Isso acaba impactando na quantidade de ensaios, 

tempo utilizado na divulgação da banda e disponibilidade para shows.  

Outro fator encontrado foi a falta de estrutura dos locais onde essas bandas 

costumam se apresentar. A falta de um lugar que ofereça uma estrutura adequada 

para a apresentação das bandas acaba fazendo com que as bandas não consigam 

realizar essa atividade com qualidade. Em razão do alto custo de se adquirir um 

backline, as bandas provavelmente irão continuar dependendo da produção dos 

shows para realizar um show de qualidade. 

O último fator encontrado como limitante para o modo de operação 

independente foi o deslocamento para realização de shows em outros Estados. Esse 

fator tem um impacto especial para as bandas do Distrito Federal. A única cidade 

próxima com uma cena independente ativa é a cidade de Goiânia. Em razão da 

grande extensão territorial brasileira, o Distrito Federal está muito distante dos outros 

estados considerados mais receptivos às bandas do estilo rock independente. Com 

isso, os custos de deslocamento para realização de shows em outras cidades 

acabam sendo muito altos. 

A principal limitação referente ao estudo foi o fato de só ter sido analisada a 

realidade das bandas de rock independente atuantes no Distrito Federal. Acredito 

que alguns fatores considerados como limitantes sejam mais acentuados aqui do 

que em outros Estados. Outra limitação relacionada à factibilidade da pesquisa, se 

deve-se ao fato de não terem sido abordados no estudo aspectos específicos da 

operação de bandas. Optou-se por tratar dos temas mais abrangentes relacionados 

à administração de operações. 

Para melhor entendimento do modo de operação das bandas 

independentes, fica como sugestão a análise da operação de bandas alocadas fora 

do Distrito Federal, assim como a análise de bandas independentes de outros 

gêneros musicais diferentes do rock. Além disso, também pode ser estudado, de 
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forma separada, cada um dos aspectos específicos referentes à operação das 

bandas, como os processos de criação, produção, gravação e divulgação. 
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APÊNDICE A 

INDICADORES DOS TIPOS DE OPERAÇÃO 
 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
TOP.VOL.A Alto volume de 

Output 
Operações com 
alto volume de 
produção 

Quantidade elevada 
de um mesmo output. 

TOP.VOL.B Baixo Volume 
de Output 

Operações com 
baixo volume de 
produção 

Quantidade reduzida 
de um mesmo output. 

TOP.VAR.A Alta Variedade 
de Output 

Operações com 
alta variedade de 
produtos oferecidos 

Alta variação de um 
mesmo tipo de output 

TOP.VAR.B Baixa 
Variedade de 
Output 

Operações com 
baixa variedade de 
produtos oferecidos 

Baixa variação de um 
mesmo tipo de output 

TOP.GCC.A Alto grau de 
contato com o 
consumidor 

Operações que 
necessitam de um 
alto grau de 
contato com os 
consumidores 

Alto grau de contato 
com consumidor na 
prestação do serviço 

TOP.GCC.B Baixo grau de 
contato com o 
consumidor 

Operações que 
possibilitam um 
baixo grau de 
contato com os 
consumidores 

Baixo grau de contato 
com consumidor na 
prestação do serviço 
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APÊNDICE B 

INDICADORES DOS OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
OBD.QLD Objetivo de 

Desempenho 
Qualidade 

Fazer certo as 
coisas. 

Utilização de 
indicadores de 
qualidade, avaliação 
de qualidade, rotinas e 
procedimentos 
formalizados. 

OBD.CST Objetivo de 
Desempenho 
Custo 

Redução dos 
custos de produção 
de algum bem ou 
serviço. 

Sistematização de 
redução de custos, 
cotação de preços de 
insumos necessários, 
avaliação de custos 
operacionais de 
equipamentos, 
deslocamento, 
manutenção, 
instalações. 

OBD.VEL Objetivo de 
Desempenho 
Rapidez 

Velocidade de 
atendimento, 
Tempo para 
entrega do produto. 

Preocupação com 
tempos de entrega de 
produtos, prazos de 
entrega,  

OBD.FLX Objetivo de 
Desempenho 
Flexibilidade 

Capacidade de 
mudar a operação 
com o objetivo de 
atender às 
exigências dos 
consumidores 

Diversidade de 
atividades 
desenvolvidas, 
adaptação de serviços 
às necessidades de 
clientes, quanto a 
tempo, local, aparato 
técnico. 

OBD.CNF Objetivo de 
Desempenho 
Confiabilidade 

Fazer as coisas em 
tempo para os 
consumidores 
receberem seus 
bens ou serviços 
quando foram 
prometidos 

Preocupação com 
cumprimento de 
prazos na entrega de 
serviços, regras de 
contrato bem 
definidas. 
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APÊNDICE C 

INDICADORES DOS TIPOS DE PROCESSO PARA PRODUTOS 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
PRC.PRJ Processos de 

projeto 
Processos com 
baixo volume e alta 
variedade. Tem 
recursos dedicados 
quase que 
exclusivamente 
para cada projeto. 

Produção de produtos 
únicos e 
personalizados. 

PRC.JOB Processos de 
jobbing 

Processos com 
baixo volume e alta 
variedade. 
Compartilha com 
diversos outros 
projetos os 
recursos da 
operação. 

Produção de produtos 
personalizados. 

PRC.LOT Processos de 
lotes 

Produção de lotes 
de produtos. 
Enquanto um lote 
está sendo 
produzido, a 
operação se 
repete.  

Produção de produtos 
idênticos em 
quantidade 
determinada. 

PRC.MAS Processos de 
produção em 
massa 

Processos que 
produzem bens em 
alto volume e 
variedade 
relativamente 
baixa.  

Produção de produtos 
iguais, com alto 
volume de produção. 
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APÊNDICE D 

INDICADORES DOS TIPOS DE PROCESSO PARA SERVIÇOS 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
POP.SPR Serviços 

profissionais 
Serviços de alto contato, 
onde os clientes. 
Apresentam altos níveis 
de customização, com 
processos altamente 
adaptáveis. 

Prestação de 
serviços 
personalizados. 

POP.LSR Lojas de 
serviços 

Serviços que tratam de 
um volume intermediário 
de clientes e um nível 
de customização 
também intermediário 

Venda de discos e 
camisetas. 

POP.SMS Serviços de 
massa 

Serviços que 
compreendem muitas 
transações de clientes, 
porém com limitado 
tempo de contato e 
pouca customização 

Disponibilização de 
músicas em meio 
digital. 

POP.SMC Serviços de 
massa 
customizados 

Esse tipo de serviço 
busca criar uma 
“sensação” de serviço 
customizado no cliente 
com o uso de tecnologia 
da informação 

Entrega de serviço 
customizado a um 
determinado público. 

POP.SPM Serviços 
profissionais 
de massa 

Esse tipo de serviço 
busca aumentar seus 
ganhos de escala 
atendendo uma 
quantidade maior de 
clientes por dia em suas 
unidades de operação 

Serviço prestado a 
um maior volume de 
público 
simultaneamente. 
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APÊNDICE E 

INDICADORES DE INTEGRAÇÃO VERTICAL 

 
 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
INT.VER Integração 

Vertical 
Grau de posse de 
uma organização 
da rede em que 
está inserida. 

Criação de música e 
letra, gravação de CD, 
gravação em meio 
eletrônico, produção e 
realização de shows. 
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APÊNDICE F 

INDICADORES DE LOCALIZAÇÃO 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
LOC.INS Localização 

próxima aos 
insumos 

Estar próximo aos 
insumos do 
processo produtivo.  

Proximidade aos 
insumos produtivos 

LOC.CLI Localização 
próxima aos 
cliente 

Estar próximo aos 
clientes 

Proximidade aos 
clientes 
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APÊNDICE G 

INDICADORES DE TECNOLOGIA 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO  INDICADORES 
TEC.PRD Tecnologia de 

produto 
Tecnologia que 
transforma idéias 
em novos produtos 
e serviços 

Utiliza tecnologia que 
gera novos produtos 

TEC.PRC Tecnologia de 
processo 

Tecnologia 
utilizada por 
funcionários para 
realização do 
trabalho 

Utiliza tecnologias 
específicas para 
realização das 
atividades ex. 
processos de 
gravação em meio 
digital, rotinas de 
montagem de show 
etc. 

TEC.INF Tecnologia da 
informação 

Tecnologia 
utilizada para obter, 
processar e 
transmitir 
informações 

Utiliza tecnologias 
para trocar e transmitir 
informações. Ex: 
internet, e-mail, etc. 
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APÊNDICE H 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 - Quais são as atividades realizadas pela banda?  
 
2 - Quantos shows a banda realiza por mês? (em média) 
 
3 - Os shows têm sempre o mesmo formato ou acontecem mudanças entre um e 
outro? O que muda? 
 
4 - A banda interage com o público durante o show?  Como? 
 
5 - A banda se preocupa em fazer um show de qualidade? O que a banda faz para 
assegurar essa qualidade? 
 
6 - A banda se preocupa em reduzir os custos e avaliar as melhores condições para 
o seu deslocamento e manutenção? 
 
7 - A banda tem flexibilidade para lidar com problemas e imprevistos de datas, 
horários e localização dos shows? 
 
8 - A banda se preocupa com a pontualidade dos shows? 
 
9 - A banda utiliza alguma forma de contrato formalizado para prestação de serviço? 
 
10 - Qual o porte dos shows normalmente realizados pela banda? 
 
11 - A banda realiza shows privados ou "pocket shows"? Com que frequência? 
 
12 - A banda organiza os seus próprios eventos, costuma participar de eventos 
como convidada/contratada, ou ambos?  
 
13 - A banda possui backline prório? 
 
14 - A banda é a principal atividade dos membros? Quantas horas por semana são 
dedicadas a ensaios, reuniões, etc? 
 
15 - A banda costuma tocar em shows fora do Distrito Federal?  (Se não, por quê?) 
 
16 - Com que frequência a banda grava um material novo? 
 
17 - Como se dá o processo de gravação desse material?  
 
18 - Qual a maior preocupação da banda na hora de gravar algum material?   
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19 - A banda mantém algum contato com o público durante o processo de 
gravação? (transmissão via internet, opinião dos fãs, etc..) 
 
20 - A banda produz CD em formato físico?  
 
21 - No processo de criação, gravação e divulgação de um CD, quais atividades são 
exercidas diretamente pela banda e quais são exercidas por terceiros? 
 
22 - A banda disponibiliza músicas no formato digital? De forma gratuita ou paga? 
 
23 - A banda utiliza tecnologias para trocar informações entre os membros? 
(internet, grupos de discussão, etc...) 
 
24 - A banda utiliza tecnologias para transmitir informações para o público? (redes 
sociais, newsletter, etc..) 
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APÊNDICE I 

FOLHA DE SUMÁRIO DE DADOS CODIFICADOS 
 
 
 

Banda 1 2 A banda faz aproximadamente 1 show 
por mês. 

TOP.VOL.B     

Banda 2 2 Fazemos 1 show a cada dois meses. TOP.VOL.B     

Banda 1 4 pedindo a participação da galera para 
cantar as músicas ou bater palmas. 

TOP.GCC.B     

Banda 1 5 para assegurar a qualidade nos shows, 
buscamos fazer o máximo de ensaios 
possíveis. Em alguns casos o 
equipamento de som de baixa qualidade 
disponibilizado pelas produtoras 
atrapalha a performance. 

OBD.QLD OBD.CST   

Banda 3 6 Buscamos reduzir os custos na 
produção do merchandising para 
consequentemente aumentar os lucros. 
Conseguimos montar nosso próprio 
estúdio com o dinheiro arrecadado pela 
banda, zerando o custo de aluguel de 
horas em outros estúdios. 

OBD.CST     

Banda 1 7 Os integrantes realizam outras 
atividades, então quando acontece 
algum imprevisto ou mudança de data a 
chance de chocar com algum outro 
compromisso é grande. 

OBD.FLX     

Banda 1 10 Shows pequenos. Média de público 
entre 100 e 300 pessoas. 

POP.SMS     

Banda 1 14 A maioria dos membros trabalha em 
outras atividades. São dedicadas a 
banda entre 2 e 4 horas semanais. 

OBD.QLD     

Banda 1 15 Não. Fica difícil tocar fora do DF pelo 
alto custo do transporte e pela falta de 
auxílio financeiro da produção dos 
shows. 

OBD.CST LOC.INS LOC.CLI 

Banda 1 18 Procuramos sempre diminuir o valor da 
gravação, porém sempre pesando a 
qualidade final do material. 

OBD.QLD     

Banda 1 19 Gravamos alguns vídeos ou postamos 
as novidades nas redes sociais 

TOP.GCC.B TEC.INF   

 

Obs. Parte de trechos de entrevistas codificados pelo autor em planinhas do aplicativo 

Excel. 


