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RESUMO 
 
A divulgação de bandas na Internet é um fenômeno que muda o modo como se consome música 

hoje. Grupos independentes vêem em sites de relacionamentos uma grande chance para distribuir 

seus arquivos de mp3. A partir desta observação, e da aproximação a historia da banda gaúcha 

Fresno, um estudo de caso sobre estratégias de divulgação na internet foi realizado. A análise de 

períodos importantes para a banda, o modo como usou a internet, e da relação que os músicos 

estabeleceram com seus fãs foi feita, com a intenção de entender como um grupo independente 

passa de desconhecido a uma das bandas mais famosas do Brasil, com contrato com uma grande 

gravadora. A partir da análise, algumas considerações sobre o futuro deste tipo de divulgação 

foram encontradas, com a idéia de que bandas que usam a internet hoje devem buscar um 

diferencial para ter o mesmo futuro de reconhecimento que a Fresno. 

 
Palavras-chave: Internet, Música, Divulgação, Bandas Independentes. 
 
ABSTRACT 
 
The divulgação of bands in the Internet is a phenomenon that, today, has become common. 

Independent groups find in community websites a big chance of distributing their mp3 files. After 

that, and realizing that the band Freson is a pioneer of this technique in Brazil, a study of case 

about the band’s career was made. The analysis of the media in which the band appeared, and the 

relationship with the fans was made, with the intention of understanding how an independent 

group goes from unknown to one the the most famous bands in Brazil, with big record company 

contract. From the analysis, conclusions on the future of this kind of divulgação were found, with 

the question of what happens to bands the use the Internet nowadays. Wether they can have the 

same future as Fresno by using, mainly the World Wide Web. 

 

Key words: Internet, Music, Divulgação, Independent Bands. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Utilizando as ferramentas de sites que aproximam pessoas, como a rede de 

relacionamento Orkut, e através do álbum de foto virtual Fotolog, a banda Fresno conseguiu 

atingir um grande número de fãs de diferentes regiões do país, passando de banda independente e 

basicamente desconhecida a um dos principais nomes do rock brasileiro de hoje. Isto tudo usando 

apenas o recurso da internet e fazendo o caminho “contrário”: conquistando outras mídias a partir 

deste sucesso independente. 

A Fresno primeiro chamou a atenção através da internet, tendo seu trabalho divulgado e 

passado de “boca-em-boca” através de divulgação e ajuda dos fãs.  A partir deste estouro online, 

os fãs sentiram a necessidade de ver a banda em outros meios de comunicação, e foi quando o 

canal musical MTV percebeu o potencial da banda, que mesmo sem o apoio de grandes 

gravadoras, chamou a atenção do país inteiro. Sendo assim, o canal passou a transmitir 

videoclipes do grupo, mas ainda sem dar um grande espaço a eles. Em 2006, com o lançamento 

do disco “Ciano” e com diversos pedidos de fãs, estréia o clipe da música “Quebre As 

Correntes”, que se transformou numa das canções mais pedidas do canal MTV. No final de 2006, 

a banda se mudou de Porto Alegre para São Paulo, para poder dar conta das demandas de shows e 

agendas no sudeste brasileiro. Em 2007, eles fecharam contrato com a gravadora Universal e, 

ainda, recebem o prêmio de Banda Revelação no VMB, premiação musical da MTV Brasil. 

Quando se fala em internet como meio de divulgação para bandas, a Fresno é um dos 

grandes exemplos no Brasil de grupo que usou a mídia, que, juntamente com outras bandas, abriu 

portas para outros grupos nacionais que também começaram no cenário independente e buscam 

um espaço no mercado comercial. Hoje, uma banda não se preocupa apenas em mandar demos 

para gravadoras ou para canais de televisão. Divulgar o som via internet passou a ser a principal 

preocupação já que, com a web, o alcance pode ser muito maior. 

Diante deste panorama, algumas questões são intrigantes: como uma banda independente 

do Rio Grande do Sul consegue atingir dimensão nacional através da internet e qual o papel da 

internet para esta divulgação? E que tipo de ferramentas foram utilizadas? Como a banda passa 

de independente a contratada de uma das maiores gravadoras do mundo? Como consegue atingir 

um número tão grande de fãs usando a internet e qual a relação da banda com estes fãs? 



 9 

Através destas questões, a pesquisa tem como objetivo analisar como a internet atua para 

este mercado musical atual, quais as táticas utilizadas e que tipo de relação tem na música de 

hoje, especificamente no caso da banda Fresno. A pesquisa contribui para o entendimento desta 

cena musical independente, que hoje tem a internet como ferramenta básica de divulgação.  

No primeiro capítulo é feito um rápido panorama sobre o surgimento da internet e do que 

vem sendo discutido como web 2.0, além do espaço da música na internet. O segundo capítulo 

trata do estudo de caso, contendo as análises feitas nos sites Orkut, Fotolog e Trama Virtual. No 

final, é feita a análise a partir de entrevistas realizadas com fãs através de questionário enviado 

por email. 
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2 A INTERNET, AS NOVAS TECNOLOGIAS E A MÚSICA 

 

2.1. A INTERNET 

A internet surgiu em 1969 como ferramenta militar para comunicação interna do exército 

norte-americano. Nos anos 70 surge o computador pessoal, e na década de 80 a internet se torna 

aberta para estudos acadêmicos. Em 1992 foi criada a World Wide Web, que hoje é a rede 

conhecida e utilizada mundialmente. No Brasil, a internet se tornou popular em 1995. Monteiro 

(2001) diz que isso aconteceu através de uma atitude do governo do país, “no sentido de 

implantar a infra-estrutura necessária e definir parâmetros para a posterior operação de empresas 

privadas provedoras de acessos aos usuários” (MONTEIRO, 2001, p.28). 

Em dados divulgados pelo Ibope/NetRatings em junho de 2008, o Brasil ultrapassou a 

marca de 40 milhões de usuários de internet. Este número equivale a 22,5% da população do país, 

sendo o maior índice desde 2000, quando a pesquisa começou a ser realizada. 

Na web, a organização funciona através de hipertextos, ou seja, “pontes” que levam o 

usuário de um lugar a outro com um clique. São como documentos que estão interligados e 

podem fazer com que o internauta vá descobrindo diferentes websites através da procura do que 

deseja em sites de busca, por exemplo. Outra característica é a interatividade, através da qual 

internautas podem trocar arquivos e informações entre si. 

Monteiro ainda diz que a internet é um “meio de comunicação interpessoal”, devido à 

possibilidade de troca de recados por e-mails, por exemplo. Mas apesar de conter muita troca de 

informação, a internet não é considerada um meio de comunicação com potencial democrático 

por alguns pesquisadores como Wolton (1999). O fato de que o acesso é dificultado por diversos 

fatores, como possuir um computador e ter que ligá-lo à rede, já dificulta o uso. Isto sem contar o 

fato de que o mundo online muitas vezes acaba excluindo o “mundo real”, deixando de lado as 

pessoas que ficam de fora e que não fazem parte desta conexão.  

Mas para Amaral (2007), a internet facilita a questão da democratização, uma vez que 

vídeos e fotos de usuários são espalhados livremente, com acesso liberado para todo espaço web. 

De qualquer forma, para os que possuem acesso a esse tipo de tecnologia, a troca de informações 

é rica e útil. Segundo Mattoso (2004), “com a popularização dos aparelhos eletrônicos, houve 

uma verdadeira revolução de hábitos e costumes, graças à avalanche de novas tecnologias 

presentes no nosso dia-a-dia”. A troca de arquivos é uma das grandes utilidades da internet. Com 
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essa possibilidade de troca e acesso, com a participação ativa do internauta, surgiu a idéia de web 

2.0. 

A web 2.0 é chamada de a “nova internet”. Com o surgimento dela, o usuário passa de 

mero espectador a agente, pois ganha o poder de participar do que está sendo feito, publicando 

notícias, fotos e vídeos em diferentes sites. Segundo Primo (2007), “estudar a interação humana é 

reconhecer os interagentes como seres vivos pensantes e criativos na relação”. O internauta, que 

interage na web 2.0, faz parte de todo o sistema do funcionamento desde formato. Apesar de não 

ser considerada por todos os autores como um meio democrático, e mesmo mantendo espaços de 

comunicação unidirecionais e pouco interativos, a internet traz facilidades para quem pode 

acessá-la e permite uma ampliação das possibilidades de acesso à esfera da produção.  

As comunidades virtuais, como listas de e-mails e grupos, passaram a existir 

aproximadamente quinze anos depois do surgimento da internet. Segundo Lévy (2002), elas 

“constituem o fundamento social do ciberespaço e a chave para democracia”. É a partir destas 

comunidades que existe a troca de experiências entre internautas, que se vêem mais ativos, 

podendo colocar sua opinião em discussões e enviar suas idéias a outras pessoas de diferentes 

lugares. 

Troca de informações e arquivos são apenas alguns exemplos do quanto pode ajudar na 

comunicação de quem passa um tempo conectado. A idéia da interatividade fortalece a cena atual 

da internet, onde essas trocas de arquivos se tornam uma das opções mais utilizadas, mas ao 

mesmo tempo, mais criticadas, devido à questão de direitos autorais que envolvem os arquivos 

que são compartilhados. 

 

2.2. O CONSUMO MUSICAL NOS DIAS DE HOJE 

 

Na medida em que a internet possui um caráter de forte liberdade para seus usuários e por 

permitir uma troca facilitada de arquivos, o consumo musical mudou drasticamente desde seu 

surgimento. A cena musical independente acabou “abraçando” a internet, crescendo em todo o 

mundo. Mas o que se entende por ser independente? E esta situação só passou a ser real a partir 

do surgimento da internet? Segundo Vicente (online), no Brasil, a música independente surgiu na 

década de 80, em conseqüência da crise econômica que o país passava. Ele afirma: “o cenário 

muda completamente: a indústria aumenta sua seletividade, (...) reduz os elencos e passa a 
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marginalizar artistas imbuídos de sua lógica ou não classificáveis dentro dos segmentos de 

mercado que passa a privilegiar”. A situação em que se encontrava o mercado musical da época 

passava certa idéia de liberdade para os artistas independentes, uma vez que eles não 

necessitavam seguir à risca regras de uma gravadora. Mas isso não implicava se tratar de uma 

música mais livre em termos de distribuição, já que isso ficava a cargo das gravadoras. Vicente 

completa dizendo que o que acontecia na época não passava de uma “reorganização do que 

propriamente uma crise no mercado”. Ou seja, o independente nada mais era do que um espaço a 

mais para os músicos. 

Mas uma coisa fica clara nesta cena musical: o mercado independente servia (e serve até 

hoje) como vitrine para novos artistas. Grandes nomes da música de hoje começaram sozinhos, 

sendo chamados por gravadoras após o lançamento de seus discos. Apesar do crescimento desta 

cena nos anos 80, apenas na década de 90 ela realmente decolou, quando os artistas bancavam os 

próprios trabalhos. Na época, novos nomes do rock lançavam cds a partir de novos selos, criados 

exclusivamente para a divulgação destes trabalhos novos e sem espaço no mercado comercial. 

Grandes gravadoras ajudavam na distribuição dos cds, a partir de contratos com os selos, com a 

intenção de, um dia, poder lançar esses artistas nos grandes mercados musicais. 

Com o surgimento da internet, a distribuição não precisa apenas da ajuda de uma 

gravadora. A facilidade de apenas disponibilizar uma mp3 em um site para quem quiser fazer o 

download já muda a idéia de “vitrine” do mercado independente. Sites se tornam esta vitrine, 

mostrando para milhões de usuários tipos de música e artistas de todo mundo. Sá (2003) fala que, 

nesta situação, artistas exibem “suas produções para além do ambiente geograficamente 

delimitado de origem em sites dedicados a este tipo de produção”. Por atingir este grande número 

de pessoas, a internet se torna uma grande ferramenta para divulgação de bandas iniciantes. 

Mattoso (2004) também diz que “a malha de teleinfocomunicações interliga diferentes formas de 

relacionamento e troca de informações com qualquer lugar do globo onde um terminar esteja 

conectado à rede”. Ou seja, através de sites de relacionamentos, como o Orkut, recados podem 

ser trocados, com propaganda e links para páginas com downloads de música de uma banda de 

qualquer parte do país. Esta é uma das maneiras mais usadas por bandas para tal divulgação. A 

prova disto é o número de comunidades do site para a Fresno. São, aproximadamente, mil 

comunidades, sendo que a oficial possui mais de 130 mil membros. 
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O que começou mundialmente sendo apenas um meio de trocas de arquivos em mp3 de 

bandas internacionais, transformou-se numa forte ferramenta para grupos musicais que queriam 

divulgar seu trabalho. Usando websites especializados em distribuição de informações e arquivos, 

várias bandas, hoje, vendem CDs graças ao trabalho que realizaram via internet, e o fazem sem 

ter que utilizar outras mídias. O Mp3 é uma forma de compressão de um arquivo de música, 

sendo eficiente por reduzir o tamanho deste arquivo, ocupando pouco espaço na memória do 

computador. 

O fato é que comercializar mp3, protegidos por direitos autorais, é pirataria. Mas no caso 

das bandas independentes, elas mesmas colocam o próprio trabalho para download. As próprias 

bandas assumem a tal “pirataria” do seu trabalho, mas com a finalidade de divulgar, em busca de 

reconhecimento. Segundo reportagem publicada na revista porto-alegrense Noize, a jornalista 

Fernanda Botta discute a cena musical mundial atual. Botta (2008) diz que a maior vantagem de 

ser independente é o retorno financeiro. “Sem precisar pagar qualquer porcentagem a terceiros, o 

artista lucra integralmente sua obra”. Mas, em longo prazo, a meta é conseguir atingir um grande 

número de público e, assim, chamar a atenção de grandes mídias e gravadoras. 

Segundo uma pesquisa feita pela empresa Nielsen SoundScan, nos Estados Unidos, as 

vendas de MP3 de lá subiram 60% em 2007. No Brasil, a venda de mp3 não é tão comum quanto 

à troca ilegal, e grande parte disso se deve à postura das bandas, que parecem não se importarem 

com os downloads e a falta de leis a respeito de crimes na internet. Segundo Nehemias Gueiros 

Jr, a troca de arquivos não é ilegal, mas sim a sua execução pública. Mas o que se entende por 

execução pública? 

 

Execução pública significa transmitir ou comunicar uma obra ao público, através de 
qualquer meio ou processo, quer os integrantes desse público recebam essa obra no 
mesmo lugar ou em locais separados, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Alegar 
que outras pessoas possam estar próximas do computador ou à volta do aparelho 
telefônico para enquadrar o download como execução pública é, no mínimo, pueril. Se 
assim fosse, o simples ato de audição de CDs e DVDs implicaria numa execução 
pública, pois sempre há mais de uma pessoa próxima do aparelho reprodutor. Se a mera 
distribuição de conteúdo for considerada uma execução pública, qual seria a diferença 
entre a baixa do arquivo digital e o envio de um CD embalado, do revendedor para o 
consumidor? Isto seria o mesmo que considerar que uma execução pública ocorre 
mesmo em ambientes restritos, como o recesso doméstico. (GUEIROS JR, 2007, 
online) 
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Em 2006, a Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) iniciou processo 

contra 20 usuários de downloads do Brasil, culpados de disponibilizar de 3 a 5 mil músicas de 

graça na internet. 

Não é novidade que o mercado fonográfico brasileiro transformou-se. Fala-se em 

decadência, e realmente, queda nas vendas. Estudos realizados pela ABPD revelam que, em 

2005, 8,5% da população baixou músicas na internet. Se esses downloads fossem transformados 

em vendas de disco, o mercado lucraria mais de dois bilhões de reais naquele ano. 

Leal (2005) afirma que “o mp3 vem ensinando à indústria que a velocidade da mudança 

tende a ser mais rápida e que seus impulsionadores, os consumidores, têm que ser ouvidos”. 

Pensando nisso, o site Trama Virtual, em ligação com a gravadora Trama, fundou o download 

remunerado. Ele é uma das maiores “vitrines musicais brasileira”, onde bandas independentes 

fazem seus próprios perfis e disponibilizam canções para baixar gratuitamente. Foi vendo que o 

número que downloads que o site possuía, que surgiu esta idéia de pagar os músicos por cada 

música baixada. O pagamento é feito através de patrocinadores que apóiam a página e a idéia da 

música independente. 

Desde julho de 2007, a banda Fresno conseguiu mais de mil e duzentos reais apenas com 

suas mp3 do site. Logo atrás vêm os gaúchos da Superguidis, seguidos das bandas Pull Down e 

Rock Rocket. Ou seja, todas bandas independentes que até então não haviam lucrado com o fato 

de terem suas músicas expostas na internet. O valor é pequeno, mas a atitude do site mostra que a 

cena musical independente brasileira deu um passo a frente em comparação às grandes 

gravadoras, que sofrem com a pirataria e com as baixas vendas. 

Para grupos considerados indies (ou seja, independentes), contratos “milionários” não são 

a solução para o sucesso. O que interessa é um grande número de ouvintes, uma boa divulgação, 

vários shows por semana. E isto fortalece o mercado fonográfico de agora, que não lucra tanto 

com a venda de cds. Mesmo assim, boa parte das bandas sonha com estes contratos, com a 

possibilidade de ter uma gravadora grande apoiando. É quase como se fosse uma espécie de 

recompensa pelos tempos de trabalho independente, em que a banda mesma busca apresentações, 

gasta dinheiro fazendo CDs e raramente consegue lucrar com isso. 

 O que fica claro é que o “mercado independente” é ativo por um grupo de músicos que 

fazem o que fazem por gostarem, ou seja, motivados mesmo pela paixão pela música, mas 

obviamente, sem esquecer que a paixão esta, é motivada por um sonho de viver de música, e 



 15 

também da vontade do reconhecimento e do sucesso. Seria fácil dizer que um grupo faz música 

apenas por fazer, mas então o fato dos contratos milionários com as gravadoras seria basicamente 

inútil. E este não é o caso. O que acontece é que o sucesso é a meta de todas as bandas, que 

acabam passando por momentos difíceis como independente para poder chegar ao ponto mais 

alto de uma carreira, sendo bem pagos por isto.  

Muito se diz em “bandas se venderem a gravadoras”, e em produtores que procuram 

mudar o estilo de uma banda para que o som “se torne comercial” e, assim, a venda de discos seja 

maior. O que se procura com esta ajuda de uma gravadora, é a possibilidade de viver do trabalho 

como músico, sem ter que trabalhar com outras coisas para conseguir bancar o “sonho” de se ter 

uma banda. No caso dos grupos independentes, são raros os casos de músicos que vivem disso e 

não trabalham em outras atividades, muito diferente dos já famosos, que conseguem viver desta 

carreira. Para as bandas independentes, é como se tivessem um emprego como uma espécie de 

garantia pra conseguir viver decentemente (e, muitas vezes, pagar por viagens para shows, 

instrumentos musicais e gravações de músicas em bons estúdios). Tudo pra não desistir da 

música. 
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3. O ESTUDO DE CASO DA BANDA FRESNO  

 

3.1. A HISTÓRIA DA BANDA: DO INDEPENDENTE AO MAINSTREAM  

 

A partir do cenário independente apresentado na internet, como referimos, optamos por 

observar a banda gaúcha Fresno, por ser considerada como um dos maiores exemplos do cenário 

musical que obteve sucesso antes de um contrato com uma grande gravadora. 

A Fresno surgiu no final de 1999, em Porto Alegre, quando um grupo de quatro amigos e 

colegas no colégio Pastor Dohms se reuniu para tocar covers de bandas americanas. No início, o 

grupo se chamava “Os Democratas”, e contava ainda, no vocal, com Leandro CP, que deixou a 

banda logo em seguida. Lucas Silveira, assumiu vocal e guitarra, Pedro Cupertino (Cuper) 

baterista, Gustavo Montovani (Vavo) guitarra, e Bruno Teixeira (Lezo) baixo formavam o 

restante do Democratas e tocavam apenas por diversão. Ao ver que já existia uma banda com este 

mesmo nome, Lucas escolheu o nome Fresno, palavra que ele ouviu uma vez no canal televisivo 

de esportes ESPN e achou que se encaixaria bem no grupo. 

Com o tempo, a banda gravou algumas demos e disponibilizaram para download na 

internet, o que chamou a atenção de diversos internautas. Eles lançaram três discos ainda como 

independentes. O primeiro lançamento, “Quarto dos Livros”, foi feito em 2003 e levou a banda a 

fazer sucesso pela internet, o que resultou em alguns shows pelo país. O segundo disco, “O Rio, 

A Cidade, A Àrvore”, foi lançado em 2004, e foi o que lançou a banda para um sucesso maior, 

pois foi de grande destaque na cena alternativa do país. Em 2006, a banda lançou o álbum 

“Ciano”, e é considerado o divisor de águas do grupo, já que conquistou a atenção do Brasil 

inteiro, atingindo inúmeros downloads na internet, além de diversas aparições no canal musical 

MTV e em rádios brasileiras. Neste mesmo ano o videoclipe da canção “Quebre as Correntes” 

entrou para a programação da MTV, e fez parte do Top 10 de videoclipes mais pedidos pelos 

telespectadores. No prêmio VMB1 a banda foi indicada na categoria “Escolha da Audiência”, mas 

não levou o prêmio. 

                                                 
1 1 – O Vídeo Music Brasil (VMB) é a maior premiação musical do canal musical MTV. O prêmio é baseado na 
versão americana, o Vídeo Music Awards (VMA), que premia os maiores nomes da música no momento. Por muito 
tempo os vencedores do VMB eram escolhidos através de um júri profissional, mas há dois anos quem decide o 
prêmio é a audiência, que vota nos favoritos através do site oficial da MTV brasileira. A festa acontece uma vez por 
ano, e é transmitida ao vivo pelo canal.  
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Analisando todo o sucesso que a banda conseguiu apenas com a divulgação independente 

e sem a ajuda de uma grande gravadora que pudesse, de certa forma, proporcionar um tipo de 

apoio, a Fresno passou a ser considerada uma das maiores bandas de rock nacional daquele 

momento, reunindo um grande número de fãs. Em 2007, a gravadora Universal reparou no 

potencial da Fresno e a contratou. Neste mesmo ano, foi lançado o projeto “MTV Ao Vivo 5 

bandas de Rock”, um show que se transformou em um CD/DVD ao vivo que reunia cinco bandas 

brasileiras consideradas promessas da música. Foi neste instante que a Fresno “estourou” em 

todas rádios do Brasil, com a canção “Polo”. Em setembro, foi novamente indicada ao VMB, e 

recebeu o prêmio de “banda revelação”. Em abril de 2008, lançou seu primeiro álbum com o selo 

da gravadora, o “Redenção” que, segundo o vocalista Lucas Silveira em uma conversa por MSN2 

com a moderadora da comunidade Gabriela Fontoura, teve 8 mil cópias vendidas em três dias. A 

partir deste informação, a moderadora disponibilizou um pedaço da conversa que teve com Lucas 

na comunidade da banda no Orkut. 

 

Figura 1 – Print Screen de conversa da moderação com Lucas Silveira, sobre as 8 mil cópias 

vendidas. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para análise da banda Fresno, três ambientes de comunicação da banda com o público na 

internet foram escolhidos. O Orkut, o Fotolog oficial e o Trama Virtual. Estes três foram espaços 

em destaque utilizados pela banda que, apesar de ter um site oficial 

(http://www.fresnorock.com.br), não o utiliza tanto para divulgação. A impressão que se tem é 

que o site existe mais por “protocolo”, uma vez que o Fotolog e o Orkut são os mais acessados 

pelos fãs e até pela própria banda. A Fresno também aparece em outras páginas, como no 

Youtube3 e Myspace4, mas nenhuma delas tem atualização, movimentação e importância para 

divulgação maior que os espaços escolhidos. 

                                                 
2 O MSN é um programa de mensagens instantâneas da Microsoft, muito popular entre os internautas. 
3 O Youtube.com é um site americano que dá a possibilidade para o usuário de publicar seus próprios vídeos, além 
de poder assistir a outros oferecidos. Entre 2006 e 2007, o Youtube se transformou em uma verdadeira mania 
mundial. 
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A pesquisa é qualitativa, pois procura explicar e descrever o que um grupo musical usa 

para divulgar seu trabalho através da internet e, a partir das observações levantadas, discutir sobre 

o papel da Internet na divulgação de bandas independentes. A pesquisa é realizada com a busca 

de dados na própria internet, em sites especializados em música e em fóruns e comunidades da 

banda Fresno no Orkut. Foram feitas a observação e a análise do material da banda nos sites 

Fotolog, Orkut e Trama Virtual, além do mapeamento em espaços da internet onde a banda está 

presente.  

Entrevistas foram feitas com fãs que acompanham a banda pela comunidade no Orkut, em 

busca de dados e informações precisas. Foram dez perguntas enviadas por e-mail para membros 

ativos da comunidade oficial da Fresno no Orkut e para os moderadores da comunidade, a fim de 

melhor conhecer as estratégias de divulgação da banda, e o modo com que ela mantém contato 

com seus fãs.  

A banda Fresno foi procurada para uma entrevista (Anexo A) que pudesse enriquecer a 

pesquisa, mas depois de inúmeras tentativas através de e-mails para o vocalista Lucas Silveira, e 

recados no Orkut durante quase todo tempo em que a pesquisa foi feita, nenhuma resposta foi 

obtida. A partir disto, decidimos nos basear apenas no que foi observado na internet e com a 

participação dos fãs, infelizmente sem poder contar com o relato da Fresno. 

Foram escolhidos tópicos de discussão e todas as postagens relacionadas da comunidade 

oficial do Orkut e do Fotolog, durante dois períodos importantes da trajetória da banda para 

análise: 

 

- 1. O período durante o lançamento do último álbum da Fresno, o Redenção, primeiro 

trabalho produzido pelo selo Universal/Arsenal. Foram analisados os tópicos da 

comunidade, a questão da expectativa dos fãs, assim como da própria banda, tentando 

analisar, de fato, o que se pode chamar de “clima” criado no ambiente por causa do 

lançamento. 

- 2. O período pré- anúncio dos indicados ao prêmio VMB, da MTV Brasil, seguido da fase 

de campanha para votação, até o dia seguinte a premiação, que aconteceu no dia dois de 

outubro de 2008. Foram analisados tópicos criados neste período, uma vez que todos 

                                                                                                                                                              
4 O MySpace.com é um site de relacionamentos americano, conhecido pelo espaço MySpaceMusic, que oferece aos 
internautas a opção de ouvir e baixar canções de artistas independentes e do mainstream mundial. 
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ficam salvos nos arquivos do fórum da comunidade, com a data de criação e a data em 

que a última postagem foi feita. Também foram analisados tópicos contendo campanhas, 

promoções feitas pra aumentar o número de votos da banda, assim como mensagens de 

fãs, tanto pré quanto pós VMB. 

 

As duas fases foram escolhidas por serem momentos importantes para a banda e também 

para seus fãs, como momentos chave. Foram em que onde a Fresno utilizou a comunidade como 

lugar para pedidos de mobilização, e para postagem de recados oficiais. Foram analisados os 

tópicos, o tipo de mensagem postada pela banda e o que eles buscavam através destes recados, 

como também as respostas dos fãs em relação a essas mensagens. 

No site Trama Virtual não foi escolhida nenhuma fase por se tratar de um site que não 

oferece o mesmo contato banda/fã que os outros oferecem, e também por ser um espaço que a 

banda utilizava ainda como independente, e teve grande importância na carreira, por proporcionar 

a chance de downloads de canções para os fãs. Hoje em dia a banda não atualiza mais sua página 

do Trama Virtual.  

 

3.3 COMUNIDADE: “FRESNO” NO ORKUT 

 

O Orkut é um site de relacionamentos criado por Orkut Buyukokkten, que existe desde 24 

de janeiro de 2004, no qual seus usuários possuem perfis pessoais, com fotos, informações e 

comunidades que indicam seus gostos e opiniões. O site oferece a possibilidade de adicionar 

amigos, tanto conhecidos que também possuam perfis, como pessoas que tenham gostos 

parecidos. Segundo Recuero (2004), pode-se discutir o fato de que a verdadeira interação de 

usuários no Orkut está nas comunidades. Apesar de haver todo o contato via perfil, é nas 

comunidades que existem discussões, apesar de existirem comunidades que, de certa forma, não 

oferecem uma conversa propriamente dita, e sim apenas jogos, ou até mesmo nenhum tipo de 

tópico. A discussão é chave na hora de se analisar um assunto, principalmente no caso da Fresno. 

A análise deste contato banda/fã no Orkut fica mais interessante a partir do momento em que 

existe uma discussão, e que os membros da banda participam ativamente da comunidade, 

formando uma interação com o restante dos usuários. 
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A banda gaúcha Fresno possui mais de mil comunidades no Orkut, entre páginas feitas 

por fãs e até mesmo não-fãs, ou seja: acesso também para aqueles que não apreciam e criticam o 

trabalho do grupo. 

No Orkut, a análise foi feita através da comunidade oficial da Fresno, em que fãs e banda 

se reúnem para debate e troca de informações. Foi analisado o modo geral em que a comunidade 

se apresenta, como os usuários a utilizam e que tipo de regras existem, como a banda faz uso da 

comunidade pra manter contato com os fãs, e como estes fãs se comunicam com eles. 

O espaço foi criado no dia 7 de abril de 2004 e contém mais de 200 mil membros (o 

espaço com o maior número de usuários entre as comunidades da banda). Os membros são na 

maioria jovens entre 15 e 18 anos , e a maior parte são garotas. 

 

 

Figura 2: Capa da Comunidade oficial “Fresno” no Orkut 
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Figura 3: Pesquisa sobre perfil etário entre membros da comunidade oficial. 

 

Figura 4: Pesquisa sobre o sexo dos membros da comunidade oficial. 
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Destes membros, os “ativos”, ou seja, os que participam das discussões, não são de grande 

número, se comparado ao tamanho da comunidade. São por volta de 100 fãs que mantém a 

comunidade movimentada, e postam em todos os tipos de tópicos, falam sobre datas de shows, 

promoções que envolvem a banda, aparições na TV, discussões em geral (tanto sobre a banda, 

como sobre acontecimentos gerais), entre outros assuntos.  

A imagem inicial é uma montagem feita pela moderação, onde aparecem os quatro 

membros da banda, com o símbolo da Fresno. Seguidamente são feitas promoções de novas 

capas que são feitas pelos fãs. A comunidade tem uma espécie de descrição padrão, com o nome 

dos membros da banda, links para tópicos “obrigatórios” para novos membros (regras que são 

descritas posteriormente). Logo abaixo, na página, existe a opção de participar de enquetes feitas 

pelos membros. A maioria das perguntas é sobre a própria comunidade, como idade ou região do 

Brasil dos membros, mas sem deixar de lado perguntas como “Qual sua música favorita”, “Qual 

devia ser a próxima música de trabalho”, entre outras. Este tipo de pergunta não influencia 

diretamente o trabalho da banda, pois é uma enquete feita por fãs, sem fins oficiais que irão 

causar alguma influência na carreira do grupo. 

 Após o lançamento do álbum Redenção, o até então baterista Pedro “Cuper” Cupertino 

deixou a banda, o que dificultou o trabalho de fotos oficiais da banda. Todas as fotos de 

divulgação do álbum Redenção contavam com a imagem de Cuper, e não com Bell Ruschel que o 

substituiu. Esta informação justifica o motivo da imagem da capa da comunidade ser uma 

montagem dos quatro membros, uma vez que todas as fotos oficiais da banda ainda contam com a 

presença do antigo baterista.  

Uma informação curiosa a respeito da saída de Cuper foi a reação dos fãs. Pelo fato de a 

comunidade ser oficial, onde a banda posta tópicos e comenta, os fãs se viram no direito não só 

de especular, mas também de buscar satisfações sobre o acontecimento. Tópicos foram criados 

pelos moderadores para que a banda pudesse se manifestar e tentar explicar a saída do baterista, 

assim como um tópico oficial de mensagens de fãs para a Fresno. Os tópicos foram criados após 

um grande número de postagens feitas aleatoriamente por diversos fãs, que buscavam o motivo 

do fim da carreira de Cuper na Fresno. Todos estes tópicos foram apagados, e os criados pela 

moderação foram feitos como uma forma de manter a ordem na comunidade, para concentrar 

todos recados em um link só.  
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A banda chegou a se manifestar em um dos tópicos que tratava da saída de Cuper, mas em 

um tópico chamado “Nota Oficial” foi criado pela moderação, reunindo as explicações de Lucas, 

Tavares e Vavo. Ou seja, a banda em nenhum momento fez um tópico específico, e apenas 

comentou em um já feito pelos membros. Outro tópico com explicações do próprio Cuper 

também foi feito, mas como o outro, foi criado pela moderação. As explicações foram reunidas 

em um tópico apenas para que, segundo eles, os textos não se perdessem entre outras mensagens, 

e para que todos pudessem saber o que havia acontecido. 

De qualquer forma, a banda não deixa de participar das discussões, principalmente o 

vocalista, Lucas Silveira, que se mostra o mais presente na comunidade. Até pouco tempo, o 

guitarrista Vavo possuía uma conta no Orkut e participava ativamente da comunidade. Mas seu 

perfil foi apagado pelo próprio site, que passava por uma manutenção e, erroneamente, apagou 

perfis de alguns membros sem explicação. Após este episódio, Vavo decidiu que não voltaria ao 

Orkut. A mesma coisa aconteceu com Lucas, que logo após ver que seu perfil havia sido 

apagado, criou um novo. Estes acontecimentos resultaram então em apenas dois membros da 

Fresno com participação no Orkut: Lucas e Tavares. Quando um deles responde a algum tópico, 

vários fãs respondem logo depois, na expectativa de chamar a atenção de seu ídolo e assim 

conseguir alguma resposta, situação que dificilmente acontece.  

A participação deles na comunidade nada mais é do que a de um integrante com status 

sem privilégios, ou seja, o mesmo dos fãs que postam diariamente. Mas, obviamente, a 

participação dos músicos tem limitações, pois Lucas e Tavares, apesar de estarem presentes e 

acompanhando os tópicos quase que todos os dias (isso justifica o fato deles responderem alguns 

tópicos logo depois de serem postados e de darem respostas a algumas perguntas na mesma 

página do tópico em que foram feitas), eles têm uma agenda lotada de shows, e outros 

compromissos como entrevistas, ensaios e gravações, que acabam prejudicando seu tempo livre. 

Então, não possuem tanto tempo para ficar online na comunidade. As postagens feitas pela banda 

sempre são rápidas, e geralmente sobre comentários do próprio tópico. O que se pode reparar é 

que eles respondem a um tipo de tópico apenas uma vez, e não várias vezes, como em uma 

discussão propriamente dita, que é o objetivo de um tópico no Orkut.  

O vocalista Lucas Silveira muitas vezes comenta nos tópicos sobre assuntos gerais, e não 

apenas sobre a Fresno, falando sobre músicas, o mercado musical brasileiro, diferentes bandas, 

ou tirando rápidas dúvidas de fãs. Mas quase nunca se refere diretamente a uma pessoa 
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específica, e sim à comunidade como um todo. As respostas são sempre esclarecedoras, mas são 

como se fossem direcionadas a todos os membros. Ou seja, na comunidade oficial não existe 

exatamente o contato direto ídolo/fã, mas sim o contrário, pois o fã pode, sim, fazer alguma 

pergunta ou querer falar com os músicos. Já o contrário dificilmente acontece, pois apesar de 

haver uma “proximidade”, não existe exatamente um contato que crie uma comunicação direta, já 

que são muitos admiradores para um grupo só. 

Toda comunidade do Orkut tem um dono, ou seja: a pessoa que a criou. A comunidade 

oficial da Fresno é posse de um perfil fake no Orkut, chamado Michael Corleone. No Orkut, um 

perfil fake significa alguém que não se identifica, e usa um personagem para esconder sua 

identidade. A moderação é dividida entre dez membros, que além de estarem sempre presentes 

para manter a ordem, dividem tarefas (como postar notícias e informações passadas através da 

banda para eles). Os moderadores foram escolhidos com base no modo em que participaram da 

comunidade desde o início, ou seja, não foi uma seleção aleatória. Sendo assim, essas dez pessoas 

são respeitadas pelos membros restantes da comunidade, e consideradas de extrema confiança 

pela banda. São membros que, de certa forma, aproveitam-se da posição de moderador para tentar 

impor respeito entre os restantes, mas muitas vezes fazem isso com um pouco de grosseria. O 

posto de moderação garante a eles uma espécie de imunidade, que lhes dá direito de falar o que 

bem entendem para quem quiserem, sem que sejam punidos, diferente do que acontece com o 

restante dos membros. Por isso existe essa posição de respeito, pois qualquer “escorregão” 

resultaria até em banimento da comunidade. 

 Para os novatos no site, existem três tópicos básicos para participação sem problemas 

como a moderação. Eles são: Regras, Manual Padrão e F.A.Q, e existe um link direto para cada 

um na descrição da comunidade. 

 O tópico “Regras” consiste em padronizações básicas, criadas pelo dono da Comunidade. 

Atitudes como desrespeito a algum membro, jogos e spam e propagandas em geral são 

considerados contra as regras, e pode resultar em banimento de quem não seguir o que é imposto. 

Os próprios membros da comunidade não apenas seguem o que é mandado, como também 

acusam quando um usuário não faz uso correto das regras, entregando-o aos moderadores.  

 O tópico Manual Padrão foi feito visando o crescimento da comunidade e buscando a 

organização dos tópicos para facilitar o uso da comunidade para os membros. São regras sobre 

como postar um tópico novo, usando títulos e sub-títulos padronizados, deixando a comunidade 
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mais “limpa”. Se algum membro não segue essa padronização, pode ser banido, como é 

explicado no tópico “Regras”. 

 No “F.A.Q” são postadas perguntas freqüentes de fãs, que são respondidas pela 

moderação. As questões vão desde as mais simples (como se pronuncia o nome da banda) às mais 

complexas (como o uso de mensagens subliminares nas músicas da Fresno). O tópico também 

possui um link para um outro, chamado “Perguntas menos freqüentes”, que segue o mesmo 

padrão no “F.A.Q”. 

 

3.3.1. LANÇAMENTO DO ÁLBUM REDENÇÃO 

 

O álbum Redenção é o quarto disco da Fresno, mas o primeiro lançado pelo selo da 

gravadora Arsenal/Universal. Até então a banda era independente, e não tinha contrato com 

nenhuma grande empresa. Por isso o momento foi de grande importância, pois a expectativa no 

lançamento vinha dos dois lados: dos fãs, que queriam ver o tipo de som que a banda apresentaria 

neste disco, e da banda, que queria ver a reação do público com o trabalho “bem feito”, ou seja, 

gravado em grandes estúdios e ainda produzido por Rick Bonadio, famoso produtor musical 

brasileiro, responsável por bandas como Nx Zero, Mamonas Assassinas, entre outras. 

A partir do mês de abril, tópicos sobre o lançamento começaram a aparecer, mas como a 

moderação da comunidade tenta sempre manter a ordem, a maioria foi apagada, deixando as 

mensagens em um tópico só, chamado “REDENÇÃO – Tudo o que você queria saber está aqui!”, 

que reunia informações gerais sobre a gravação e o lançamento do álbum. Para envolver mais a 

banda e diminuir a curiosidade dos fãs, uma espécie de promoção foi criada, para fãs enviarem 

perguntas à banda sobre o CD, e as melhores seriam respondidas por Lucas Silveira, o vocalista. 

As perguntas variavam entre dúvidas sobre as composições, o tipo de equipamento utilizado, indo 

até questões mais pessoais, como a sensação da banda gravar seu primeiro “grande trabalho”. 

Este ponto deixa clara a espécie de proximidade que os fãs sentem com a banda, e como utilizam 

a comunidade pra manter um contato com os admiradores da música. Esses tipos de mensagens, 

em que a banda responde aos fãs, deixam claro como a banda tenta sempre tirar todas as dúvidas 

de seus fãs, mesmo que as perguntas tenham passado por uma espécie de seleção feita pela 

moderação da comunidade.  
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 Uma semana antes do lançamento do CD, as 13 faixas “vazaram” na internet, ou seja: 

ficaram disponíveis para download antes de chegar às lojas. Neste instante, a própria banda se 

manifestou (Lucas Silveira, no caso), pedindo para que os fãs não fizessem o download, e que 

tentassem apagar os links espalhados pela internet. Um acontecimento curioso foi o pedido feito 

por Lucas na comunidade “Discografias”, espaço conhecido no Orkut por possuir links para 

downloads de muitos álbuns musicais. Em um tópico, Lucas pede à moderação que apague os 

endereços pelo menos até a data de lançamento do CD. Ele diz ser membro da comunidade e 

usuário dos links ali postados, mas que o problema não é download do álbum Redenção, e sim o 

fato de as pessoas baixarem as músicas antes de serem lançadas. Ou seja, o importante é o fator 

“surpresa” que ele, como músico, espera que as pessoas tenham no dia do lançamento.  

 

 

 

 

 Figura 5: Tópico criado por Lucas Silveira para pedir que a moderação da comunidade 

“Discografias” retirasse os links do álbum Redenção. 

 

Este tipo de atitude é curiosa e até contraditória para a Fresno, uma vez que eles apenas 

conseguiram sucesso através da internet. Assim, não deveriam ter motivos para proibir os 
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downloads, ou para ser contra esse tipo de troca de arquivo. Porém, justificável, pois como 

explicado por Lucas, havia uma data de lançamento, então havia a sensação de expectativa de 

todos ouvirem o CD no mesmo dia. O surpreendente do episódio é que a comunidade logo acatou 

o pedido do músico, dizendo que só estava aceitando porque ele mesmo tinha falado, e ameaçou 

expulsar todo membro que postasse links para o Redenção.  

 

 

Figura 6: Tópico feito pela moderação da comunidade Discografias, atendendo ao pedido de 

Lucas, avisando a retirada dos links do álbum Redenção. 

 

3.3.2. PRÊMIO VMB 

 

 O Vídeo Music Brasil (VMB) é considerado a maior premiação musical do Brasil, por se 

tratar do prêmio da MTV. Em 2007, a Fresno venceu a categoria banda Revelação, e, em 2008, 

foi indicada a duas categorias que são consideradas as mais importantes: “Artista do ano” e “Hit 

do ano”. Neste ano, as votações eram através do voto popular no site oficial da MTV, por isso 

todo tipo de mobilização era necessário. Os nomes dos indicados saíram no dia 18 de agosto de 

2008, e a partir dali começou a campanha para que a banda pudesse ganhar os prêmios. 
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 No Orkut, os moderadores da comunidade criaram tópicos de apoio à banda, seguido de 

posts dos músicos da Fresno, pedindo diretamente votos dos fãs. Diferente da votação do VMB 

em 2007, neste ano não era necessário um cadastro no site, o que dificultava a votação e a 

limitava, pois cada cadastro poderia votar uma vez. Então, neste ano, os fãs podiam votar quantas 

vezes quisessem. Este fator levou a comunidade a fazer certas parcerias com fãs de outros 

artistas, como, por exemplo, com a comunidade da cantora baiana Pitty. O acordo era de que os 

fãs da cantora votariam na Fresno nas duas categorias indicadas se os fãs da banda votassem na 

Pitty na categoria em que ela estava participando, que no caso, era a de “Show do Ano”. Além 

disso, promoções foram criadas pra incentivar os fãs a não pararem de votar. Entre elas, a 

promessa da banda de realizar um show gratuito para os fãs que provassem através de print 

screens (cópias da imagem da página da internet) do site da MTV que tinham votado neles. 

Como a banda não ganhou nenhum dos dois prêmios, o show não aconteceu. 

 O resultado negativo para a banda no VMB causou grande impacto na comunidade. 

Durante a premiação, que aconteceu no dia dois de outubro de 2008, tópicos oficiais sobre a 

cobertura do evento foram criados, e os participantes postavam em tempo real e comentavam os 

fatos da premiação. No momento em que os prêmios em que banda estava indicada foram 

anunciados, a expectativa era grande, e a decepção foi maior ainda, pois os fãs se sentiam 

responsáveis pela derrota da Fresno no VMB. O que acontecia era que, como quem decidia a 

premiação eram os fãs através dos votos no site, se a banda não venceu, era porque não tinha 

conseguido votos suficientes para isso. Neste caso, a culpa automaticamente ia para os fãs, como 

se não tivessem feito uma campanha forte o bastante, e tampouco tivessem votado o quanto 

deviam para chegar à vitória. Em nenhum momento a banda se manifestou de forma negativa, 

reclamando dos poucos votos ou dizendo que a culpa era dos fãs. Muito pelo contrário, a Fresno 

agradeceu o apoio recebido, sempre dizendo que este é a apenas o início de uma longa trajetória 

como banda, e sempre reforçando que outras premiações virão.  

 

3.4. FOTOLOG OFICIAL 

 

O site Fotolog.com existe desde o ano de 2002, e foi criado por Scott Heiferman e Adam 

Seifer. Ele oferece um serviço onde os internautas podem postar fotos pessoais e textos para que 

outros usuários possam comentar. A idéia é unir um álbum de fotos com um blog, por isso o 
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nome, Fotolog. Segundo Recuero (2004), o site não é apenas de fotografias: “mais do que isso, 

trata-se de um site de redes sociais, isto é, um espaço que permite a criação e a manutenção de 

laços sociais”. Por muito tempo o site era apenas para uso pessoal, mas com o tempo se tornou 

forte ferramenta para ajudar na divulgação de bandas. Além da possibilidade de postar fotos de 

um artista, ainda tem a possibilidade de escrever sobre novidades, agenda e dando a chance de 

receber comentários a respeito. No Fotolog, existe o Gold Câmera, que é uma conta avançada que 

funciona através do pagamento anual de 45 dólares, e que oferece ao usuário mais espaço para 

comentários (200 ao invés de 20, que é o número da conta gratuita), além da possibilidade de 

postar seis fotos por dia e de comentar em qualquer conta mesmo que o número máximo de 

comentários já tenha sido atingido. Este possibilidade geralmente é mais aproveitada por artistas 

que possuem Fotolog, pois com o pagamento, a conta oferece mais opções, e podendo postar 

mais fotos por dia e com mais espaço para comentários, o trabalho de divulgação fica, de certa 

forma, mais fortalecido. 

A banda Fresno possui um Fotolog oficial (www.fotolog.com/fresnorock), que é visto 

como uma das prioridades da banda, quando se fala em divulgação pela internet. O site é 

atualizado diariamente pelos próprios músicos, às vezes até mais que uma vez por dia, e recebe 

mais de 200 comentários por postagem. Dos quatro membros da banda, três possuem fotologs 

pessoais, mas que não são tão atualizados quanto o oficial. O /fresnorock possui mensagens de 

agradecimento da banda aos fãs, ou comentários sobre apresentações, e sempre é assinado no 

final pelo membro que atualiza. Este fato acaba fortalecendo a idéia de proximidade entre 

banda/fã, uma vez que o usuário que acessa o site, procura comentar com a idéia de manter uma 

espécie de diálogo com a banda, na esperança de que este seja respondido. A banda nunca 

responde comentários através do fotolog oficial, apesar de boa parte dos comentários feitos 

conterem pedidos de resposta. Uma dos pontos mais claros no fotolog oficial da Fresno é que se 

trata de um dos espaços que os fãs consideram de mais contato com a banda. Boa parte dos 

comentários feitos por fãs são pedidos de shows em alguma cidade, a fim de que tenham seus 

fotologs adicionados aos favoritos da banda ou apenas declarações de amor, como os exemplos 

de comentários abaixo.  
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Figura 7: Comentário de um fã da banda no Fotolog.  

 

 

Figura 8: Comentário de um fã da banda no Fotolog. 
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Declarações estas que extrapolam a relação fã/ídolo, sendo considerada exagerada. Este 

tipo de reação de fãs já foi motivo de discussão na comunidade oficial da banda no Orkut. 

Segundo alguns membros, esse comportamento é feito por fãs que não se interessam de fato pelo 

trabalho da banda, mas sim pela vida pessoal de cada um. Para quem tem este interesse, três dos 

quatro membros (Lucas, Tavares e Vavo) possuem um fotolog pessoal, onde postam fotos com 

amigos, namoradas e família, mas em sua maioria, fotos da banda. O assédio nestes fotologs é 

quase tão grande quanto no oficial, mas diferente dele, às vezes (mesmo que raramente), alguns 

comentários são respondidos. Os fãs são insistentes, usando comentários repetitivos. Às vezes 

pode-se ver um mesmo nickname de um usuário postando comentários iguais, um atrás do outro, 

como se assim conseguisse resposta da banda. 

A conclusão foi de que a banda não responde os comentários exatamente por isto, por 

geralmente não lerem o que é escrito, e por ficar a impressão de que esse tipo de recado, 

considerado “exagerado”, atrapalha quem quer fazer algum tipo de comentário mais sério, como 

um elogio sobre o CD ou até mesmo sobre a foto postada.  

 

3.4.1 O LANÇAMENTO DO ÁLBUM REDENÇÃO 

 

Na época do lançamento do álbum, o Fotolog se tornou como uma espécie de diário de 

bordo da banda, onde eram postadas novidades sobre as gravações, assim como fotos inéditas.  

As gravações tiveram início no mês de fevereiro de 2008, e já no final de janeiro as 

postagens da banda contavam com um aviso que o CD estava por vir. A partir do dia onze de 

fevereiro, dia do início das gravações, fotos em tempo real no estúdio eram postadas, mostrando 

momentos das gravações que haviam sido realizadas naquele dia. Este tipo de atitude demonstra 

bem a ansiedade da banda pelo trabalho e a vontade de dividi-lo com o público. 

Um ponto que foi muito frisado pela Fresno foi a rapidez da gravação, o fato de que em 

um mês, basicamente tudo ficou pronto. Em alguns momentos, foram feitas comparações aos 

seus antigos álbuns, como uma brincadeira com a dificuldade de se gravar um CD independente. 

Em março, vídeos contendo imagens do estúdio e depoimentos dos músicos sobre o 

álbum foram disponibilizados. A idéia era de fazer uma espécie de pequeno documentário, como 

um making of das gravações. Os links foram postados em várias dias no Fotolog. No dia sete de 

março, um vídeo gravado por uma câmera pessoal de um dos membros da Fresno foi publicado. 
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O vídeo mostrava o momento de comemoração dos músicos pelo final da gravação do CD. O link 

também foi posto no Fotolog, assim os fãs podiam comentar tanto no Youtube quanto na página 

da banda. 

Já no final de março, começou a campanha para que os fãs ligassem para as rádios e 

pedissem a primeira canção de trabalho do Redenção, “Uma música”. A banda sempre frisou em 

todos os momentos a importância da ajuda dos fãs. Em um dos dias, o guitarrista Vavo chegou a 

dizer “Sabemos que só com o apoio de vocês que a nossa música vai tocar mais e mais”. Às 

vezes a impressão que dava era de que havia uma certa responsabilidade do lado dos fãs para o 

sucesso da canção, e da banda em geral.  

Propagandas sobre a pré-venda do álbum em websites também foram publicadas no 

fotolog, para incentivar a compra.  

Todo o processo de gravação e lançamento foi tratado como um grande acontecimento, 

tanto pela banda quanto pelos fãs. Por isso essa troca de informações foi importante, pois através 

dela era criada a expectativa em cima do trabalho realizado. Todos os posts da banda contavam 

com uma espécie de contagem regressiva, que deixava os fãs envolvidos no trabalho.  

A partir do dia do lançamento, em 15 de abril, uma postagem quase padrão foi feita por 

quase uma semana, onde a Fresno deixava claro que queria saber nos comentários a opinião do 

público sobre o CD. Depois deste momento, a banda agradeceu o apoio dos fãs, por todos recados 

recebidos sobre o trabalho.  
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Figura 9: Agradecimento da banda aos fãs pelos comentários sobre o álbum Redenção 

 

A questão do CD ter vendido oito mil cópias em três dias também virou texto no fotolog. 

O vocalista Lucas escreveu outro agradecimento, desta vez aos fãs que compraram o álbum. Ele 

diz “Muito obrigado, novamente, e que venha a DOMINAÇÃO total”. A chamada dominação 

total deixa clara a confiança da banda nos fãs para o sucesso, pois através do esforço com 
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ligações para rádio pedindo música e vendas de CDs, a banda conseguiria atingir “o topo”, e isso 

só seria possível com a ajuda de quem acompanha este trabalho.  

 

3.4.2 PRÊMIO VMB 

 

 Através de Fotolog oficial, a Fresno, em nenhum dia, deixou de escrever sobre a 

indicação do prêmio VMB e em cada post tratava a premiação como uma das metas da banda. 

Vencer o VMB nas categorias consideras principais (“Hit do ano” e “Artista do ano”) era um dos 

sonhos do grupo. Ou seja, através do que era dito no fotolog, a impressão passada aos fãs era a de 

que a realização deste sonho estava nas mãos deles, já que a escolha dos vencedores era através 

da audiência que votava no site oficial da MTV.  

Em um dos post feitos pela banda falando sobre as indicações ao prêmio, o vocalista 

Lucas, além de pedir para que todos votem o máximo possível na banda, diz “Votem 

infinitamente até moer os dedos”. Se a banda não conseguisse vencer o VMB, a sensação seria de 

que os fãs não tinham conseguido fazer o que deveria ser “obrigação” deles. Assim como na 

comunidade do Orkut, em nenhum momento isso foi citado pela banda, mas o clima entre alguns 

comentários feitos pelos fãs deixava esta sensação clara. 

 

 

Figura 10: Comentário de fã no Fotolog sobre o VMB 

 

 Durante os meses seguintes, até chegar perto da premiação, a campanha da banda 

continuou, com vídeos feitos por eles mesmos pedindo por votos do público, assim como 

montagens que envolviam o VMB. Com a aproximação do dia dois de outubro, uma contagem 

regressiva começou a ser feita, contando não apenas os dias que faltavam, mas os que ainda 

restavam para que os fãs seguissem votando. 
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 No dia do VMB, a banda postou um texto que falava sobre destino, como se a vitória 

fosse quase que certa. Também agradeceu aos fãs, dizendo que os votos foram conseguidos não 

porque a banda havia pedido, mas porque as pessoas haviam votado por vontade própria, como 

diz no texto “e porque acham justo que saiamos de lá como vencedores”.  

 No dia após a premiação, o guitarrista Vavo foi o primeiro a escrever no Fotolog, 

agradecendo a todos que votaram neles, mas lamentando rapidamente a derrota. No mesmo dia 

outro texto foi publicado, desta vez maior, agradecendo o apoio dos fãs e os comentários 

postados, seguido da letra da canção “Tente Outra Vez”, de Raul Seixas. Esta música fala sobre 

persistência, e mostra que a banda, apesar de chateada com o fato de não ter vencido, não iria 

desistir tão fácil do que era considerado um sonho por todos. Os comentários feitos pelos fãs 

nesta postagem mostram o apóio dado, e o fato de sentirem como se a derrota fosse deles 

também.  

 

Figura 11: Comentário de fã no Fotolog após a derrota no VMB. 
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Figura 12: Comentário de fã no Fotolog após a derrota no VMB. 

 

3.5 TRAMA VIRTUAL 

 

O site Trama Virtual, além de ser uma espécie de vitrine musical para bandas 

independentes, também é um portal de notícias, com informações sobre a cena musical 

independente brasileira. A página originou-se da gravadora Trama, que também possui um 

programa sobre música independente no canal de TV a cabo Multishow, transmitido 

semanalmente. Depois de irem ao ar, todos os episódios são colocados na conta que o programa 

tem no Youtube. O Trama Virtual foi criado assim que a gravadora passou a ver que não 
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conseguia dar conta das demos que recebia de diferentes bandas. No site, o trabalho ficaria mais 

organizado, dando espaço a todos interessados.  

 

 

Figura 13 – Página inicial do site Trama Virtual. 

 

Hoje em dia, dificilmente uma banda independente não possui um perfil no Trama 

Virtual. O site se tornou tão popular no Brasil quanto o MySpace, site que também possui a 

possibilidade de oferecer downloads de música, e que se tornou ferramenta chave para bandas em 

todo o mundo. O MySpace.com se tornou conhecido por lançar artistas como a dupla inglesa The 

Ting Tings e a cantora brasileira Mallu Magalhães. O Trama Virtual, muitas vezes, é divulgado 

como página oficial de muitos grupos, por oferecer o que é necessário para uma apresentação 

básica de um grupo. 

 Existem dois tipos de cadastros que podem ser feitos no site: o cadastro de banda, que 

deixa o registro com informações (uma espécie de release do grupo), lugar para fotos de 

divulgação e até mesmo um espaço onde a própria banda pode citar suas influências. A página 

ainda oferece um pequeno blog, para a banda postar novidades e informações, e um espaço para 

recados, onde os fãs podem escrever. O outro tipo de cadastro é o do perfil do usuário, que 

possibilita que este faça downloads, e ainda possa salvar as páginas das bandas de preferência 

como favoritas, além de oferecer um espaço para foto pessoal e uma pequena descrição do tipo de 

música que o usuário gosta. Os perfis do Trama Virtual não oferecem grandes opções para trocar 



 38 

contato, como um perfil do Orkut, por exemplo. As trocas de recados também não são constantes, 

o que nos leva à conclusão de que a verdadeira função da página é a troca de arquivos de mp3.  

 A página inicial do Trama Virtual oferece um ranking das bandas que tiveram seus perfis 

mais visitados e das músicas mais baixadas. Por muito tempo a Fresno ficou em primeiro lugar 

nos rankings5, com diversas canções, e passou a ser uma das bandas mais conhecidas do portal. A 

partir de 2007, o Trama Virtual passou a oferecer o dowload remunerado, que paga as bandas que 

mais tiveram suas músicas baixadas num período de tempo através de patrocínio no site. 

A Fresno, quando ainda era independente, criou um perfil no Trama Virtual com o 

objetivo de divulgar seu trabalho por todo Brasil. Seguindo a idéia de que a internet alcança 

diferentes regiões, um dos atrativos encontrados pelo grupo foi o de oferecer diferentes versões 

de canções, como acústica e ao vivo. Em 2007, através do download remunerado, a banda 

conseguiu ter o segundo perfil mais visitado do site, arrecadando mais de mil reais apenas com 

downloads de versões de suas músicas disponíveis.  

No ano de 2008, com o contrato com a Universal, a Fresno segue com seu perfil no site, 

mas não o atualiza mais. Este fato não atrapalha o download de suas músicas no Trama, pois os 

fãs continuam fazendo-o até hoje. 

 

3.6 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS ENVIADOS AOS FÃS 

 

 Partindo da análise feita através dos espaços utilizados pela Fresno como principais meios 

de comunicação com o público, um questionário foi feito para conhecer a relação que os fãs tem 

com a banda, e como percebem este contato pela internet. O objetivo era entender a impressão 

deles com a divulgação feita durante todos os anos como independente, e com a questão do 

contrato com a gravadora Universal. 

 Foram escolhidos dezessete participantes da comunidade oficial da banda para receberem 

o questionário. O critério de escolha foi a atividade deles nos tópicos, principalmente no Tópico 

“Os Mais Presentes”, que atua quase 24h por dia, como uma espécie de chat e reúne os membros 

que mais postam na comunidade. Foram enviados convites a estes membros, na noite da terça-

feira do dia 11 de outubro de 2008, através de recados no Orkut. No recado, além de uma breve 

                                                 
5 Informação dada pela moderação da comunidade oficial da Fresno no Orkut, no tópico “Histórico Fresno”, que 
reúne a trajetória da banda de 2004 até junho de 2008. 
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apresentação sobre o trabalho, havia também o pedido para que o usuário entrasse em contato, 

respondendo caso estivesse interessados em ajudar na pesquisa. A linguagem utilizada no recado 

foi mais informal, para não dar a impressão de algo sério demais, que pudesse afastar os 

membros procurados. Esta atitude foi tomada quando se observou que todos os dezessete perfis 

procurados eram todos menores de 25 anos. Então um vocabulário mais corriqueiro foi adotado, 

mas sem parecer também uma linguagem de internet, para não reduzir a importância da pesquisa 

e necessidade de participação dos possíveis entrevistados. 

 

 

 Figura 14. Exemplo de recado deixado no perfil dos membros procurados para 

responderem o questionário. 

 

Num primeiro momento houve um receio de que não haveria tantas respostas tão 

imediatamente, mas a reação dos procurados foi de orgulho por terem sido escolhidos para 

responder aos questionários. Os fãs se sentiram felizes em poder fazer parte de uma pesquisa que 

falasse sobre seu grupo favorito. Na mesma noite em que os convites foram enviados, cerca de 

dez membros selecionados da comunidade responderam positivamente, dizendo que queriam 

participar. Assim que o recado de confirmação era recebido, o questionário era enviado, dando 

um prazo de quatro dias para as respostas, que deveriam chegar até a noite de sábado, dia 15 de 

outubro de 2008. Ainda na noite do dia 11, quatro questionários foram devolvidos, já 

respondidos. No decorrer da semana, outros recados foram recebidos, e assim os e-mails com o 
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questionário em anexo seguiram sendo enviados. Dos dezessete membros procurados para a 

pesquisa, um total de treze responderam ao questionário até a data estipulada.  

No questionário (Anexo B), dez perguntas sobre a comunidade, a carreira da banda e a 

divulgação deles na internet foram feitas. Deixamos que eles respondessem como quisessem, 

para não direcionar as respostas e nem deixá-los com preguiça para responder. Por se tratar de um 

questionário online, enviado por e-mail, respostas curtas já eram esperadas. De qualquer forma, 

alguns fãs dedicaram maior tempo ao questionário e deram respostas maiores e explicando 

melhor a relação com a banda. 

 Além de serem os participantes mais ativos da comunidade oficial da Fresno no Orkut, 

estes treze usuários demonstraram um perfil de Orkut semelhante. Apesar da diferença de idade 

de alguns (foram recebidas respostas de pessoas de 15 a 22 anos), a apresentação da foto, por 

exemplo, é a mesma. Todos usam uma foto pessoal, na maioria dos casos mostrando o rosto. 

Outro fato é o de todos terem mais de 200 amigos no Orkut, por exemplo, e de parecerem 

participantes ativos do site em geral, fazendo parte de comunidades de outras bandas e de outras 

que demonstram seus gostos pessoais. 

A moderação da comunidade oficial da Fresno também foi contatada para responder 

basicamente ao mesmo questionário (Anexo C) que os fãs. A diferença foi o acréscimo de uma 

pergunta, que tratava exatamente do trabalho deles organizando a comunidade. A diferença entre 

membros e moderadores já foi notada na resposta dos recados via Orkut de alguns membros 

procurados, que propuseram que procurássemos os responsáveis pela comunidade para conseguir 

ajuda maior. Os oito moderadores procurados demonstraram interesse em responder o 

questionário, mas apenas quatro participaram, totalizando dezessete entrevistados. Destes quatro, 

duas meninas (Gabriela Fontoura e Marina Bellini), que além de trabalharem na moderação, 

passaram a impressão de serem não apenas as moderadoras mais ativas, mas também as que 

impõe mais respeito entre os participantes. Estas conclusões foram tiradas durante o período de 

análise da comunidade.  

Os membros, no geral, mostraram-se animados em participar de uma pesquisa que trata da 

Fresno, fazendo comentários positivos sobre a possibilidade. Isto foi visto através do fato de a 

maioria se sentir honrada por ser escolhida para responder o questionário, agradecendo por poder 

participar. Já os moderadores, ofereceram ajuda e também ficaram felizes com a pesquisa. Os 

oito que trabalham pela organização da comunidade se mostraram dispostos a ajudar, oferecendo 
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até links de reportagens sobre o tema da pesquisa. Este fato mostra claramente, de certa forma, o 

sentimento e a responsabilidade que a moderação sente: de ser a representação da banda. Além de 

cuidar de uma das comunidades mais movimentadas do Orkut, eles se sentem, talvez, na 

obrigação de divulgarem o máximo que puderem a Fresno, para que uma imagem melhor da 

banda chegue a todos.  

Todos os dezessete que responderam (membros e moderadores) conhecem a Fresno antes 

do contrato com a gravadora Universal (antes de 2007), o que prova a força da divulgação pela 

internet utilizada pela banda. Além disso, onze deles chegaram até a banda através da internet, 

com o download das canções. No geral, todos responderam que a internet foi fundamental para o 

grupo, pois foi o que os levou ao conhecimento que tem hoje. Segundo a moderadora Dayana 

Souza, a o trabalho online é importante para a banda. 

 

A Fresno sem a Internet não é a Fresno (ao menos não a Fresno que eu conheço). A 
maioria quase absoluta das bandas brasileiras conquistam seus fãs após aparecer em 
programas como o extinto Disk MTV, por exemplo. Os fãs da Fresno sonharam em ver 
a banda no programa e lutaram para isso. É verdade que a banda tem crescido bastante 
nos últimos dias, mas, sem Internet, a banda jamais teria ‘agregado’ 100 mil membros 
numa comunidade num site de relacionamentos ainda como banda independente. 

 
 Outro ponto salientado por eles foi a questão de que a banda começou a utilizar a internet 

antes de outras bandas daqui fazerem isso. Segundo os fãs, hoje este tipo de divulgação, com 

envio de spams por Orkut e Fotolog já está muito saturado, e muitas pessoas não tem mais 

paciência para ouvir coisas que chegam até elas desta forma. A Fresno, quando começou a 

utilizar a internet, foi basicamente pioneira, fazendo aquilo que aqui no Brasil basicamente não 

existia, mas que já era feito no exterior, com bandas como Arctic Monkeys6 e Cansei de Ser 

Sexy7.  

Quando perguntados sobre o local onde buscam informações sobre agenda e lançamentos, 

todos os dezessete deixaram claro que sempre entram na comunidade oficial do Orkut e no 

Fotolog. Apenas quatro citaram que também entram no site oficial da banda, o que deixou claro 

que o Orkut e o Fotolog são os mais acessados pelo público que acompanha a Fresno. Este dado 

se justifica por diferentes pontos. O primeiro, a facilidade encontrada na comunidade do Orkut 

                                                 
6 O Arctic Monkeys é uma banda inglesa que obteve sucesso através de gravações distribuídas em redes de 
relacionamentos, e é chamada pelo apelido de “fenômeno MySpace”, por ter sido revelada pelo site.  
7 O Cansei de Ser Sexy, também conhecido por CSS, é uma banda brasileira mais falada no exterior nos dias de hoje. 
Apesar de ser revelada pelo Trama Virtual, o grupo só conseguiu fazer sucesso propriamente dito no Brasil depois de 
que estourou na Europa através da internet.  
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para chegar às notícias. Segundo a fã Izabel Fernanda, lá é tudo “é rápido e organizado”. Por 

outro lado, todas as informações necessárias são sempre atualizadas em ambos. Por último, a 

participação da banda nestes dois meios, já que eles são membros ativos e postam todos os dias. 

A idéia de fazer parte do mesmo lugar que seus ídolos deixa uma impressão de que eles são 

“pessoas comuns”, e não ídolos musicais, no caso.  

O contato da banda com os fãs foi outro ponto destacado nas respostas ao questionário. A 

Fresno, dizem os fãs, é uma das únicas bandas que ainda mantém contato direto com os fãs, 

respondendo e interagindo com eles. Muitos ainda fizeram questão de dizer que, mesmo com o 

sucesso e a correria por culpa da agenda lotada de shows e participações em programas de TV e 

rádio, a relação continua basicamente a mesma, mesmo sem tempo para poder responder todas as 

mensagens que chegam até eles, como declara o membro Diogo Carneiro Corrêa:  

 

O contato foi, é, e sempre será diferenciado do que qualquer outro contato banda/fã que 
pode existir. É uma banda que sempre carregou essa “fama” de aproximação com os 
fãs, e não foi subindo para o mainstream que ela mudou. A mesma banda que descia 
direto dos palcos para dar autógrafos após os shows em 2004, 2005, é a mesma que faz 
o possível para atender a maior demanda que conseguem por show de hoje. 

 
 

 Mas o ponto negativo deste contato é a questão do “fanatismo exagerado”, ou seja, fãs 

que passam dos limites. Este tipo de atitude é visto negativamente por estes fãs, que talvez por 

serem antigos, queiram assumir uma imagem mais tranqüila e de admiração, que fazem questão 

de diferir do fanatismo, que muitas vezes se resume em fãs gritando e passando dos limites com 

quatro caras que, para estes mais antigos, são mais importantes pela personalidade e pela música, 

e não pelo tipo físico, que segundo muitos é o maior interesse das fãs que agem de forma 

exagerada.  

Todos os dezessete assumiram fazer downloads das músicas da banda pela internet, mas 

grande parte disse em comprar os CDs originais. Apenas um deles disse não fazer questão de 

comprar, mas que o faz quando possível. O fato de comprar parece mais só uma atitude para 

ajudar a banda, o que nos leva a crer que hoje a compra de cds pode não ser feita só pra ouvir a 

música, e sim pela vontade de ter o material “oficial” em mãos, e para ajudar a banda no quesito 

de vendas. No comentário da moderadora Gabriela Fontoura isto fica claro quando ela responde 

que baixa a maioria das músicas da banda, mas que faz “questão de comprar os CDs e ajudar a 

banda”. Talvez por se tratar de uma banda que estourou na internet, nenhum fã parece sentir 
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culpa por realizar aquilo que não passa de pirataria. Muitos até mesmo disseram que usam a 

internet principalmente pra buscar materiais raros, como versões ao vivo, etc. 

A respeito da questão da mudança do independente para o mainstream, diferentes pontos 

foram citados, mesmo que na resposta alguns disseram que a mudança foi grande, enquanto 

outros consideraram a mudança significativa, porém pequena. Entre os principais pontos citados, 

está a maturidade musical, que para alguns é culpa da ajuda da produção de Rick Bonadio, mas 

sempre deixando muito claro que a banda não perdeu sua essência.  

Outro ponto é o estilo de se vestir que os membros da Fresno adotaram, que segundo 

alguns fãs pesa bastante no sucesso, e acaba mostrando que o grupo segue um estilo próprio, 

diferente de outras bandas brasileiras. A divulgação em outros meios de comunicação, como 

rádio e TV, e a participação em programas com grande audiência também foi citada em quase 

todos os dezessete questionários. Todos citaram a mudança como fator positivo. Ou seja, para os 

fãs, a banda continua a mesma, com o mesmo estilo de música e as mesmas atitudes, apenas 

mudando por ter mais sucesso que antigamente, atingindo “a massa” e conquistando um número 

maior de fãs. 

O fato da banda hoje ter mais sucesso e atingir um público maior pareceu ser uma espécie 

de situação que dá orgulho aos fãs que responderam ao questionário. Por serem pessoas que 

acompanham o trabalho da banda desde a época em que a internet era o único meio de poder 

ouvir as músicas, hoje ver que a banda cresceu é uma alegria para eles, como é possível ver na 

resposta de Fábio Terra Borba, que diz que os shows começaram a ficar cada vez mais lotados, e 

o assédio em cima dos integrantes aumentou muito, e por isso fica mais difícil falar com eles, 

“mas acho que nós fãs entendemos isso”. Os admiradores se sentem responsáveis pela banda ter 

chegado a este ponto, pois a participação deles ativamente, sem dúvida alguma, ajudou a Fresno. 

Seja por enviar canções para amigos, repassar links, ou só pelo fato de participar da comunidade, 

este tipo de ajuda acaba sendo a base da banda em sua divulgação pela internet, uma vez que se 

pararmos pra pensar, chegaremos a conclusão de que nenhum trabalho pode ser feito por apenas 

quatro garotos que saem enviando links de suas mp3 por Orkut. Os fãs se sentem responsáveis 

porque, assim como ficaram sabendo do grupo através de amigos, parentes e endereços online, 

também ajudaram a repassar e a fazer chegar no maior número possível de pessoas. 

Um ponto curioso foi a declaração de uma fã, Lílian Sanchez, que disse que o trabalho na 

internet da Fresno já é passado. Lílian afirma:  
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...(a internet) já foi muito importante, por muito tempo. A banda deve seu crescimento à 
internet. No underground, ela era (quase) o único meio pelo qual a banda fazia sua 
divulgação. Mas agora, com a Universal, a Fresno tem que se lançar massivamente nos 
outros meios de comunicação pra poder crescer mais, abranger mais pessoas. A internet 
já rendeu todos os frutos possíveis. 

 
A internet como instrumento de divulgação é o que muitas bandas hoje fazem, e que só 

fazem por terem visto que deu certo com bandas como a Fresno. Hoje a divulgação pela internet 

virou quase um processo comum. Virou banal gravar uma música e publicá-la, e tentar espalhar 

em sites de relacionamentos pra ter um maior número de ouvintes. Este fator, de passar a música 

pela internet logo no início de carreira é de fato interessante, e que obviamente pode ajudar. Mas 

como foi dito por uma das participantes do questionário, Marina Bellini, a Fresno demorou 

muitos anos pra chegar aonde chegou. Segundo ela, “as bandas novas não têm em mente o fato de 

que a Fresno demorou quase dez anos para chegar onde está”. Ou seja, não foi uma semana de troca de 

links que fez a banda ficar famosa. Foi um longo trabalho, de muita divulgação por muitos anos, 

através de diferentes meios na web, pra aí sim atingir várias pessoas, e conseguir sucesso a ponto 

de assinar contrato com uma grande gravadora.  

A dúvida, então, é se hoje uma banda que faz uma divulgação como a da Fresno 

conseguiria um sucesso semelhante. Hoje muitas bandas que seguirem essa linha, poderão apenas 

cair no tal comum que já foi citado acima, que acaba acontecendo com diferentes grupos. O que é 

necessário, agora, é o diferencial, que foi o ponto responsável por ter tirado a Fresno de um 

“bolo” de bandas que surgiram na cena de rock and roll de Porto Alegre por meados do ano de 

2000. Na época, a novidade era a divulgação pela internet, que não era bem aproveitada por 

bandas que estavam começando.  

Hoje em dia outras bandas que querem chegam ao sucesso, independente de ser só pela 

internet, sem uma grande gravadora por trás, têm que saber chamar atenção do público. O maior 

problema é que este tipo de divulgação, por se tornar banal, acaba perdendo um pouco da força 

que antes tinha. Mas, pelo que apontamos, para chamar atenção, é necessário ter um diferencial. 

Como no caso da jovem Mallu Magalhães, que estourou no My Space e chamou a atenção por ser 

uma cantora e compositora com apenas 15 anos de idade. Ou o caso da banda gaúcha Tópaz, que 

usa vídeos no Youtube para unir seus fãs e conseguir novos admiradores. A Tópaz, em 

comparação com Mallu Magalhães, sai perdendo de certa forma, por se tratar de uma banda 

independente do Rio Grande do Sul, que certamente faz a maioria de suas apresentações em seu 
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estado e que nunca tocou em São Paulo, por exemplo, mesmo tendo fãs lá. Mas sai na frente se 

for comparada a outras bandas gaúchas, pois através do apoio dos fãs e dos vídeos lançados quase 

mensalmente, conseguiu ter uma música tocando não só na programação, mas entre as mais 

pedidas pelos ouvintes da Atlântida, uma das maiores emissoras de rádio do Rio Grande do Sul.  

É impossível não ver que a Fresno abriu caminho pra outras bandas, pois antes deles a 

internet não era exatamente aproveitada por quem ainda estava começando na cena independente. 

Outras bandas brasileiras que surgiram antes deles, como o Nx Zero e COM 22, conseguiram 

fazer sucesso aproveitando a internet, mas não foram lançadas através dela. 

 Mas através dos spams da Fresno pelo Orkut, do fotolog, e também do apoio dos fãs que 

seguiam a banda, eles conseguiram suceusso nacionalmente, quase que “comendo pelas 

beiradas”, começando aos poucos, chamando atenção do público que se viu surpreso com um 

grupo de quatro garotos que souberam fazer uso de um dos meios de comunicação mais 

abrangentes, que é a internet. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho aqui proposto teve a duração de um ano e meio de pesquisa, a intenção de 

analisar a internet como instrumento para divulgação de bandas independentes. A partir de um 

estudo de caso da banda Fresno, considerada um dos maiores exemplos deste tipo de divulgação, 

foi possível chegar a conclusões sobre o tipo de mercado musical independente atual.  

 Nos dias de hoje a internet se tornou ferramenta básica para grupos musicas que estão 

começando, e grande parte deste contato se explica pelo fato de a internet possibilitar uma grande 

proximidade entre as pessoas. Desta forma, ajuda na proximidade do artista com o público que 

aprecia seu trabalho. No caso da Fresno este contato é fundamental, pois desde o início de sua 

carreira os músicos fazem parte da comunidade do Orkut, por exemplo, criando um diálogo com 

os membros restantes, coisa que acontece até hoje.  

Em decorrência deste contato, os fãs acabam se sentindo quase na obrigação de ajudar a 

banda, pois é como se estivessem ajudando talvez amigos próximos. Isto acontece pelos músicos 

manterem perfis pessoais na internet, o que possibilita que fãs deixem recados quando quiserem, 

e que fiquem sabendo de suas vidas pessoas através de fotos e recados de amigos. Mas o que 

certamente pesa neste ponto é pelo fato da Fresno ter estourado através da divulgação que foi 

feita por eles, e impulsionada por seus admiradores, que enviavam links a conhecidos, e que 

deixavam claro em todos momentos que nunca deixariam a banda “na mão”. Então, pode-se dizer 

que estes admiradores se sentem responsáveis pelo sucesso do grupo.  

O fato de a Fresno ser uma banda considerada musicalmente como “emo” não foi levado 

em consideração na pesquisa. Apesar do público deste estilo ser de maioria jovem e de serem 

usuários ativos da internet, esse fator não foi explorado por não ser o foco da análise. O estilo 

musical do grupo não justifica seu tipo de estratégia utilizada, uma vez que outras bandas 

independentes de diversos estilos também fizeram e fazem uso da internet para espalhar suas 

músicas.  

 Talvez não seja levado em conta por outras bandas que este tipo de divulgação já tenha se 

tornado comum, quase banal. Por isso, através desta pesquisa, foi possível ver que para conseguir 

sucesso nos dias de hoje, é necessário um diferencial que seja oferecido ao público. Só a 

qualidade musical e a distribuição de links de mp3 não são o bastante. É preciso ter algo mais, 
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que chame a atenção de alguém que já está acostumado a receber diversos recados de bandas de 

todo país pedindo para que escute sua música. 

E sendo assim, além deste algo a mais que a banda deve oferecer, o contato com os fãs 

torna-se também fundamental. Trata-se não apenas de ídolos lidando com admiradores, mas uma 

relação de proximidade que a internet oferece, ajudando na divulgação com a ajuda dos fãs como 

se fossem amigos da banda, que divulgam algo que gostam e não se sentem na obrigação de fazê-

lo. 
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ANEXO A - Perguntas enviadas a Lucas Silveira 
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1) Quais as estratégias que a banda usa para divulgar a Fresno na internet? E através de que 
meios (sites)?  

2) A utilização da internet para banda foi uma coisa pensada ou que foi acontecendo? 
3) Na sua opinião, o espaço da banda na internet tomou dimensões maiores que o esperado? 
4) Como é feito o contato da banda com os fãs pela internet?  
5) Se não houvesse a internet, acredita que a Fresno estaria onde está hoje? 
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ANEXO B - Questionário enviado aos fãs 
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Olá! Meu nome é Renata Celidonio, sou acadêmica do curso de Jornalismo do Centro 
Universitário Franciscano (UNIFRA), de Santa Maria – RS.  
Estou realizando meu trabalho de conclusão, e meu tema é a internet como divulgação para 
bandas independentes. Escolhi a Fresno como estudo de caso, e para concluir minha análise, 
gostaria da opinião dos fãs sobre o tema e sobre a banda.  
Por isso envio este questionário, que peço para que seja respondido como queiram, e enviado de 
volta para meu e-mail (renuska@gmail.com) até sábado a noite –15/11/08  (pode ser pela 
madrugada, só irei analisar domingo).  
Obrigada! 
 

1) Quando conheceu a Fresno? 
 
2) Como conheceu a banda? 

 
3) Onde você procura por novidades da banda (como datas de shows, lançamentos, etc)? 

 
4) De que forma você tem acesso à música da Fresno (download do Trama Virtual, troca de 

MP3, compra de CD, MTV overdrive, Youtube, Televisão)? 
 
5) Na sua opinião, em termos de divulgação, o que difere a banda das outras? 
 

6) A internet é importante para o crescimento da banda? Por quê? 
 

7) Por que você participa da comunidade Fresno no Orkut? 
 
8) Na sua opinião, como é o contato dos fãs com a banda pela internet? E da banda com os 

fãs?  
 
9) O que mudou da época em que a banda era independente pros dias de hoje (pós contrato 

com a Universal)?  
 

10) Você acha que a Fresno abriu caminho para outras bandas estourarem na internet? 
Porque? Cite exemplos.  

 
 

_______ 
 
Dados: 
Nome (ou nickname) - 
Gênero - 
Idade - 
Há quanto tempo participa da comunidade - 
Há quanto tempo é fã da Fresno -  

 
Muito obrigada pela sua participação!  
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ANEXO C - Questionário enviado aos moderadores da comunidade 
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Olá! Meu nome é Renata Celidonio, sou acadêmica do curso de Jornalismo do Centro 
Universitário Franciscano (UNIFRA), de Santa Maria – RS.  
Estou realizando meu trabalho de conclusão, e meu tema é a internet como divulgação para 
bandas independentes. Escolhi a Fresno como estudo de caso, e para concluir minha análise, 
gostaria da opinião dos fãs sobre o tema e sobre a banda.  
Por isso envio este questionário, que peço para que seja respondido como queiram, e enviado de 
volta para meu e-mail (renuska@gmail.com) até sábado a noite –15/11/08  (pode ser pela 
madrugada, só irei analisar domingo).  
Obrigada! 
 

1)Quando conheceu a Fresno? 
 
2) Como conheceu a banda? 

 
3)Como você fica sabendo sobre as novidades da banda? 

 
4) De que forma você tem acesso à música da Fresno (download do Trama Virtual, troca de 

MP3, compra de CD, clipes na TV, Youtube, Overdrive)? 
 
5) Na sua opinião, o que difere a banda das outras? 
 

6) A internet é importante para o crescimento da banda? Por quê? 
 

7) Por que você participa da comunidade Fresno no Orkut? 
 
8) Na sua opinião, como é o contato dos fãs com a banda?  
  
9) O que mudou da época em que a banda era independente pros dias de hoje?  

 
10) Você acha que a Fresno abriu caminho para outras bandas estourarem na internet? 

Porque? Cite exemplos.  
 

11)  Por ser da moderação, você sente que passa aos outros fãs uma espécie de “poder”, ou 
talvez a imagem de quem tem a missão de orientar melhor a comunidade? E acha que 
para alguns fãs possa passar a imagem de algum tipo de contato para banda? 

_______ 
 

 
Dados: 
Nome (ou nickname) - 
Gênero - 
Idade - 
Há quanto tempo participa da comunidade – 
Há quanto tempo é moderador -  
Há quanto tempo é fã da Fresno -  

 
Muito obrigada pela sua participação! 


