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O medo dá origem ao mal
O homem coletivo sente a necessidade de lutar
O orgulho, a arrogância, a glória
Enche a imaginação de domínio
São demônios os que destroem o poder
Bravio da humanidade
Viva Zapata!
Viva Sandino!
Viva Zumbi
Antônio Conselheiro!
Todos os panteras negras
Lampião sua imagem e semelhança
Eu tenho certeza eles também cantaram um dia...
... Acontece hoje e acontecia no sertão
quando um bando de macaco perseguia Lampião
E o que ele falava outros ainda falam
"Eu carrego comigo: coragem, dinheiro e bala"
Em cada morro uma história diferente
Que a polícia mata gente inocente
E quem era inocente hoje já virou bandido
Pra poder comer um pedaço de pão todo fodido.
Banditismo por pura maldade
Banditismo por necessidade
Banditismo por uma questão de classe
(Chico Science e Nação Zumbi)
Chico Vive!

Me diz como eu posso escrever
Se só de fazer quatro versos
Uma métrica abstrata e invisível me aparece
Me dizendo que esse verso está comprido
E já devia ter parado um tempo atrás
E assim só tá piorando, olha só tá muito grande
Olha que feio, tá enorme, faz favor de terminar!
Então não sei o que eu devo fazer
Pois se eu fizer bem quadradão
Vão me chamar de quadradão
Mas se eu fizer muito loucura
Vão dizer que eu to maluco
E "desse jeito você nunca vai ser muito popular!"
Mas hoje o que toca na novela não tem graça
E vai pro rádio pra tocar mais uma vez
Então eu corro pra internet
Sou garoto antenado
E baixo o novo embalo quente
Que é de sessenta e seis
Sessenta e seis
(O Terno - 66)
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RESUMO

Este trabalho é um estudo de caso sobre o Festival de música Radioca.
Tem como ponto central traçar o perfil sociodemográfico do público e entender
suas demandas e opiniões de consumo relacionados ao festival. Traz também
uma apresentação conceitual de termos que são essenciais para o
entendimento do atual cenário de festivais no Brasil e de toda sua estrutura
social, econômica e motivações de consumo. Além de destacar os principais
festivais nordestinos. Foi realizada uma pesquisa de público que teve como
resultado 448 questionários online respondidos. Com a pesquisa busca-se
trazer um novo olhar para o perfil sociodemográfico, suas demandas, opiniões
e sugestões colocadas, dando a possibilidade da equipe do festival de
readequar estratégias de produção e comunicação que podem aproximar as
ações do Radioca com o público conquistado e novos públicos que estão fora da
sua bolha habitual.

Palavras-Chave: Consumo. Público e Não Público. Pesquisa. Cena Musical
Independente. Festivais. Análise de Público.
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1.0 INTRODUÇÃO

A música brasileira sempre esteve interligada aos festivais. O nascimento
dos maiores nomes da MPB teve como ponto de impulso os festivais de música
que aconteceram nas décadas de 50, 60 e 70 na TV e Rádio. Toda essa
efervescência musical estava inserida em um contexto político-social que
alimentou toda essa produção de novos artistas. Também foi nesse período que
influências culturais do exterior chegam ao país e abrem portas para a
consolidação de uma cultura jovem. A jovem guarda, a música brega, o punk, a
bossa nova, a tropicália e a psicodelia brasileira tiveram seu ponto inicial nesse
período.
O início dessa fase da produção musical no Brasil deu espaço para as
primeiras edições do festival de música brasileira como o Festival da Velha
Guarda, realizado em 1954 e festival da canção nas décadas de 60 e 70. A
chamada era dos festivais no Brasil se tornou um marco importante para a
expressão cultural brasileira e para protestos e resistência contra o regime militar
através da música.
Com o período após o festival da canção, nasce um festival brasileiro que
em sua primeira edição em 85, já se torna um marco dos grandes festivais de
música não só do Brasil, mas do mundo. O Rock in Rio além de criar uma relação
entre grandes artistas nacionais e internacionais traz consigo forte relação entre
a música e grandes empresas. Em sua primeira edição, o festival nasce através
de uma estratégia de marketing criada pela agência de publicidade Artplan,
empresa que também é do produtor e idealizador do festival, Roberto Medina.
Segundo sua filha e vice-presidente do Rock In Rio, Roberta Medina, em
entrevista ao site valor econômico, considera que o papel da música no Rock N
Rio é um fio condutor que serve como caminho para o principal foco: Oferecer
experiências de entretenimento. (NOGUEIRA, 2013). As atrações são
escolhidas a partir de uma pesquisa de mercado onde são determinadas quais
serão as mais viáveis para se apresentar no festival. Roberta Medina, finaliza
para Nogueira, 2013 comentando que:
"Somos um evento 'mainstream', e só assim se vende ingresso.
Não é pelo gosto pessoal de ninguém. É um evento de publicitários...
...Olhamos o que está acontecendo nas gravadoras, quem está tocando na
rádio, quem está vendendo. A soma dessas informações gera uma lista de
prioridades. Neste ano conseguimos o milagre de ter os principais pedidos”
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Em contrapartida, no inicio da década 90, a partir de uma efervescente
produção musical, cenas musicais locais se tornaram base para o nascimento
dos principais festivais independentes do Brasil. Alguns deles existem até hoje.
Esses festivais diferem dos eventos de grande porte como o Rock N Rio e se
divergem da seguinte maneira:
“A principal diferença entre os Festivais Independentes de Música e os
outros são que esses não dependem de um patrocínio exclusivo para acontecer
e possuem um envolvimento com o cenário cultural local onde ele acontece. A
continuidade é garantida pelo produtor e pela resposta do público ao evento. O
começo desses festivais já caracteriza sua maior interação com o
desenvolvimento local. Ao contrário dos grandes festivais que começaram
através da iniciativa de empresas, os festivais independentes começam a surgir
a partir da ação de pequenos produtores/incentivadores culturais/bandas em
movimentar o meio musical independente da região.” (TURANO apud CORREA,
2012, p.73)

Festivais como Abril Pro Rock (PE), Goiânia Noise (GO) e o Porão do
Rock (DF) nasceram a partir desses movimentos musicais regionais, como o
Manguebeat em Recife e as cenas alternativas de rock, mpb e gêneros que iam
contra a maré do sertanejo, ritmo que domina a região centro-oeste do país.
Esses festivais se tornaram base para a projeção de nomes que até então
eram desconhecidos para o grande público, se tornando grandes nomes do
mainstream brasileiro, como Los Hermanos, Planet Hemp, Skank, Raimundos,
entre outros. Além disso, festivais independentes acabam tendo papel
fundamental na criação de uma cadeia que fomenta e cria um mapa de
circulação entre os festivais e cidades.
Sabendo da importância dos festivais independentes no Brasil, este
trabalho tem a intenção de traçar o perfil consumidor de um desses festivais que
surgiram com essa leva de eventos desde os anos 90 e permanecem até hoje.
O estudo de caso desse trabalho se baseia na análise de público do Festival e
Programa de rádio Radioca, com foco no Festival. Projeto que se baseia em
investigar e apresentar o que há de mais novo sendo produzido na música
brasileira independente através de um programa de rádio e um festival de música
que acontece em novembro anualmente desde 2015.
Esse trabalho se justifica na necessidade em analisar a cena
independente de música e produção cultural devido a sua lacuna em pesquisa
em produção cientifica e de mercado neste tema. Também pela sua
abrangência, crescimento e importância para cultura, economia e turismo de
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onde esses eventos acontecem e principalmente devido aos avanços
tecnológicos nas últimas décadas e incentivos através de políticas públicas
desenvolvidas pelos Ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira no Governo Lula
através do extinto Ministério da Cultura.
Com o resultado da pesquisa feita com o público que frequenta o festival,
busca-se trazer um novo olhar para o perfil sociodemográfico, suas demandas,
opiniões e sugestões colocadas sobre o festival. Assim, tendo a possibilidade de
readequar estratégias de produção e comunicação que podem aproximar as
ações do Radioca com o público conquistado e novos públicos que estão fora da
sua bolha habitual. Os dados também possibilitam que outros produtores e
artistas tenham alcance aos que foi produzido neste trabalho, podendo usar em
seus futuros projetos, tendo como base o entendimento que o público do Festival
Radioca é similar ao público de projetos que dialogam com o perfil sociocultural
do evento.

2.0 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O QUE É FESTIVAL?
Para compreender o conceito de festival, é necessário entender que
existem diversas definições para traçar o perfil desse tipo de evento. Evento esse
que tem como origem desde os tempos antigos, para celebrar os Deuses, reis e
reinos e durante a história da humanidade serviu para celebrar também outros
acontecimentos importantes, para Mello (2003):
“Festival é um evento com duas concepções diferentes. A
primeira é uma forma de reunir exibições artísticas durante um certo
período, tendo como denominador comum um género musical, como o
samba, ou uma determinada área artística predominante, como o teatro.
Nesse modelo de festival não existe competitividade, sendo assim mais
uma feira de amostras de um setor da arte. Seu objetivo é oferecer, em
curto espaço de tempo, a oportunidade de acesso a novas tendências,
a novas obras, ao que está em voga, ou ainda, num sentido
diametralmente oposto, revisitar a obra de artistas amplamente
consagrados.” (MELO,2013)

Atualmente os festivais possuem características que estão interligadas
diretamente com ações políticas-sociais e mercadológicas. Para isso busca-se
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o entendimento sobre festivais com base no conceito de eventos proposto por
Luiz Carlos Zanella (apud Costa 2011):
“Uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e
/ou entidades realizada em data e local especial, com objetivo de
celebrar acontecimentos importantes e significativos e estabelecer
contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, social, familiar,
religiosa, científica, etc.” (ZANELLA apud COSTA, 2011, p.06)

2.2 CENAS MUSICAIS (INDEPENDENTE X MAINSTREAM)

Entre os festivais que existem atualmente, podemos considerar que eles
se dividem em dois tipos: Festivais Independentes e festivais Mainstream.
Através desses dois modelos, podemos explicar também um outro
conceito que está interligado com a origem desses festivais. Não podemos falar
de consumo de música sem tratar sobre o conceito de cena e suas derivações
que são cena independente e cena mainstream.

Straw(1991) considera o conceito de cena musical como múltiplos hábitos
culturais que existem simultaneamente em um espaço cultural, interagindo por
meio de processos de diferenciação, de acordo com caminhos diversos de
mudança e fertilização reciproca. Com base na união entre diversos elementos
e pactos ativamente criadas e mantidas, são articuladas formas de comunicação
que contribuem para delinear fronteiras musicais.
“A noção de cena musical almeja justamente
proporcionar uma imagem mais nítida desta relação entre o
local e a música que se produz nele. As iniciativas teóricas,
nesse sentido, devem ter em mente que o surgimento de uma
cena não é o resultado de interações puramente sociais, mas
também, a consequência da lógica da produção e da
comercialização, ou seja, das tentativas abrangentes das
indústrias fonográficas de tornar a música mais lucrativa, ao
segmentá-la.” (Grossberg 1994: 46 apud Filho, Fernandes 2005
pag 6).

Através desse conceito base de cena musical são desdobrados dois
termos (mainstream e underground/independente) que segundo Janotti Jr e
Filho (2006) aplicam modos alternados de entender o valor musical:
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“O denominado mainstream (que pode ser traduzido como “fluxo
principal”) abriga escolhas de confecção do produto reconhecidamente eficientes, dialogando com elementos de obras consagradas
e com sucesso relativamente garantido. Ele também implica uma circulação associada à outros meios de comunicação de massa, como
a TV (através de videoclipes), o cinema (as trilhas sonoras) ou
mesmo a Internet (recursos de imagem, plug ins e wallpapers). Consequentemente, o repertório necessário para o consumo de produtos
mainstream está disponível de maneira ampla aos ouvintes e a dimensão plástica da canção apresenta uma variedade definida, em
boa medida, pelas indústrias do entretenimento e desse repertório.
As condições de produção e reconhecimento desses produtos são
bem diferenciadas, fator que explica o processo de circulação em
dimensão ampla e não segmentada.”

Em contraponto ao mainstream, é construída a ideia do segundo termo,
referido a cena independente também denominado underground. Janotti e Filho (2006) conceituam como Underground:
” O underground, por outro lado, segue um conjunto de princípios de
confecção de produto que requer um repertório mais delimitado para
o consumo. Os produtos “subterrâneos” possuem uma organização
de produção e circulação particulares e se firmam, quase invariavelmente, a partir da negação do seu “outro” (o mainstream). Trata-se
de um posicionamento valorativo oposicional no qual o positivo corresponde a uma partilha segmentada, que se contrapõe ao amplo
consumo. Um produto underground é quase sempre definido como
“obra autêntica”, “longe do esquemão”, “produto não-comercial”. Sua
circulação está associada a pequenos fanzines, divulgação alternativa, gravadoras independentes etc. e o agenciamento plástico das
canções seguem princípios diferentes dos padrões do mainstream.
Essa relativa proximidade entre condições de produção e reconhecimento implica um processo de circulação que privilegia o consumo
segmentado.”

É neste modelo de conceito que o Festival Radioca dialoga com a produção independente da música brasileira tentando formatar uma identidade
própria local e ao mesmo tempo dando valor ao que é considerado autêntico
e fora dos padrões do mercado musical massificado.

2.3 ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA
Para aos apaixonados por música e qualquer outra expressão artística,
existem diversos motivos e sempre particulares para frequentar eventos
culturais. A música por muito tempo foi exclusivamente o ponto central do
consumo das pessoas pelos festivais e esses eventos tinham como foco a
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relação restrita entre o artista e o público. O aceno pela experiência nas últimas
décadas trouxe uma demanda do próprio público para esse tipo de serviço nos
eventos de música. De acordo com Pine e Gilmore (1998), a construção de
experiências está sendo vinculada por diversas empresas através de uma
demanda estabelecida dentro do capitalismo por meio de um setor de serviços,
que são habilitados para estimular a fantasia dos indivíduos intermediando
experiências de fuga da realidade, sensação de prazer momentâneo e pela
imersão.
“Quando uma pessoa paga por um serviço, ela está
adquirindo um conjunto de atividades intangíveis executadas
em seu interesse. Mas quando ela adquire uma sensação, está
pagando para dedicar seu tempo a desfrutar de uma série de
eventos memoráveis que uma empresa encena – como em uma
peça de teatro – para envolvê-la de forma pessoal.” (PINE;
GILMORE, 2001, p. 12 apud MARTINELLI, 2013, p. 36)

A partir dessa demanda e da ideia que Martinelli (2013) coloca que O
componente emocional assume uma posição central na lógica do consumo, os
festivais de música no mundo começaram a entender que era necessário o
investimento nesse mercado de experiências para que a aprovação do público
fosse mais efetiva e que aquilo fosse lembrado como um momento especial.
Com isso foram criadas experiências gourmetizadas, drinks exclusivos,
camarotes em espaços exclusivos em benefícios, com uma vista mais ampla e
confortável e ainda mais próximos dos artistas, exposições e instalações de arte,
palestras e workshops sobre diversos temas, ativações de marcas, espaços que
buscam dar conforto e otimizar o tempo do público como salões de cabeleireiros,
sala de jogos, experiência gastronômica que atinge todos os paladares. Serviços
que transformam um festival de música em uma espécie de parque de diversões
e que servem para adaptar aos desejos e sonhos das pessoas nesta geração
digital que se alimenta através de publicações em redes sociais.

2.4 PÚBLICO X NÃO PÚBLICO
Entender o público é essencial para desenvolver qualquer evento cultural.
Agir de forma aleatória com o produto sem conhecer quem vai consumir
potencialmente, é o mesmo que andar no escuro. Para isso é necessário
15

entender a ideia do que é o público. Através do pensamento de Fleury (2009) é
considerado “o público” como um agrupamento homogêneo e singular dos
leitores, ouvintes e espectadores de uma obra. Entretanto, não existe um único
público, mas públicos, e que ao mesmo tempo que existem gêneros artísticos,
também existem “expectativas” de afeto e intelectualidade dessas pessoas.
Todavia, para aqueles que compram a ideia de um projeto cultural, a categoria
do público oferta um apoio de identificação regular.
Por isso, é importante entender as ideias que a audiência absorve do
produto cultural. Essa categoria transmite uma ideia ficcional que tange ao
político, assim como revela uma vontade de conquistar e de fidelizar este público
de uma maneira domesticadora. Fleury (2009) ainda traz a menção de pesquisas
baseadas nas massas consumidoras de festivais onde os métodos de
reconhecimento individual e coletiva estavam no princípio de um “tornar-se
expectador” e de um “tornar-se público”. Essas políticas de plateia criam esses
ambientes de identificação coletiva aos que frequentam esses espaços.
Entendendo essa ideia de público, chegamos ao seu contraponto. O
encontro entre pesquisadores de ciências sociais e diretores de teatro, em 1968
no Théatre de la Cité é assinado a Declaração de Villeurbanne que foi o prelúdio
para a noção de “não público”. Fleury (2009) observa que a compreensão da
população em relação aos espaços culturais era destinada em transmitir a
cultura erudita para um público favorecido socialmente e economicamente.
Apenas uma pequena faixa, classes superiores e uma parte da classe média
culta da população possuía meios de consumir o que era produzido
culturalmente. A definição feita por Francis Jeanson através da própria
Declaração de Villeurbanne traz esse contraste entre esses dois conceitos:
“Há, de um lado, o público, nosso público, e pouco
importa que ele seja, segundo o caso, atual ou potencial; e há,
do outro, um “não público”: uma imensidão humana comporta
de todos aqueles que ainda não têm nenhum acesso nem
qualquer chance de se aproximar do fenômeno cultural sob as
formas de que ele persiste em revestir-se na quase totalidade
dos casos.” (JEANSON, 1973, 119-120 apud FLEURY, 2009)

Essa distinção traz consigo não só uma separação de classes sociais ao
acesso a cultura, mas uma posição conceitual elitista entendendo que o único
público que importa é aquele está próximo e se assemelha do meu grupo
16

sociocultural. Acredita-se que um grupo que diverge do perfil habitual daquela
manifestação não tem potencial para ser um público com capacidade de
consumo. Assim qualquer ação para atingir consumidores para tal, se limita
apenas nas mesmas condutas, não se busca o diálogo com espaços mais
populares, promoções com uma publicidade mais intensiva e extensiva ou
parcerias entre espaços que democratizariam o acesso à cultura e a arte.
As ações de produtores e mediadores culturais e as futuras políticas
públicas dos governantes tem importância pontual em reestruturar o espaço do
“não público” fazendo com que ele não esteja premeditado estruturalmente em
ficar em um lugar socialmente e de ordem educativa impedido de ter acesso aos
espaços e atividades culturais.

3.0 OS FESTIVAIS DE MÚSICA NO CONTEXTO NORDESTINO

O Nordeste sempre esteve na vanguarda cultural do país. Aqui também
“nasceu” o primeiro e mais duradouro festival independente do Brasil, o Abril pro
Rock. E com ele vieram outros que desde o início do século também continuam
desenvolvendo e projetando as cenas locais e movimentando as cadeias de
shows e turnês pela região. Entre os festivais nordestinos, merecem destaque
festivais como Abril Pro Rock, MADA, Do Sol, Rec Beat, Big Bands e Feira
Noise.
ABRIL PRO ROCK (PERNAMBUCO)

O Abril Pro Rock nasceu paralelamente com a popularização do Movimento Manguebeat pelo Brasil. O Festival teve sua primeira edição em 1994 e
chega em 2019 a sua 27ª edição. Tornou-se referência nacional por mostrar bandas e artistas com renome na cena independente do país inteiro e do exterior,
revelar novos nomes e apoiar bandas locais. (Festivais Brasileiros Associados/FBA -, 2016)
MADA (RIO GRANDE DO NORTE)

O Festival Música Alimento da Alma - MADA foi essencial para o fortalecimento da cena musical do Rio Grande do Norte. Realizado desde 1998, o
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MADA tem como característica muita diversidade sonora e como um espelho do
que melhor acontece na cena de música brasileira. (Festivais Brasileiros Associados/FBA -, 2016)

DO SOL (RIO GRANDE DO NORTE)

Festival que também acontece em Natal e teve sua primeira edição em
2002. Após uma pausa, voltou a acontecer em 2005 e de lá para cá acontece
todo ano. O Do Sol tem como principal caracteristica ocupar casas e espaços
culturais e assim dando espaço para artistas e bandas do Rio Grande do Norte,
além de outros estados e países. Em algumas edições o festival levou sua
programação para o interior do estado e fortaleceu suas ações além da capital.

REC BEAT (PERNAMBUCO)

O Rec Beat é um festival pernambucano que nasceu em 2004 em Recife.
Além da capital pernambucana, o festival também aconteceu em outras cidades
como

Salvador,

Belo

Jardim,

Belo

Horizonte

e

São

Paulo.

O festival tem como marca o ativismo, a quebra de preconceitos de gênero
combate ao assédio feminino, inclusão de pessoas trans, acessibilidade e
compromisso com a sustentabilidade ambiental, além de
conectar as pessoas através da diversidade musical

BIGBANDS (BAHIA)

O festival Big Bands é um festival que chegou em 2018 a sua 10° edição
e tem como principais valores a resistência, inovação e diversidade. É um festival
que acontece sem patrocínios e de forma colaborativa dos produtores, artistas,
casas de shows e profissionais ligados a cultura e a cena de música independente em Salvador.
O Big Bands é idealizado e chega até a sua 10° edição graças ao lendário
produtor musical/cultural Rogério Bigbross, que movimenta a cena musical da
capital baiana desde 1990 com produções de shows e um selo para divulgar
artistas.
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FEIRA NOISE(BAHIA)

Considerado como maior festival independente da Bahia e um dos mais
conceituados e respeitados do Nordeste, o Feira Noise é realizado desde 2009
na segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana. É um festival que
possibilita para o público uma diversa programação musical, oferece espaços
para formação e interação entre público, músicos, produtores e toda cadeia
produtiva interessada em música como oficinas, workshops, palestras,
exposições, debates, rodas de conversa e intervenções urbanas. É um festival
que também dialoga com outras linguagens artísticas e principalmente tem como
ponto chave o entendimento de valorizar e consolidar a cena local de artistas.
(SITE FEIRA NOISE – 2019)

4.0 RADIOCA
4.1 PROGRAMA RADIOCA – EDUCADORA F.M.

Há 11 anos no ar e veiculado pela Rádio Educadora FM Bahia (107,5), o
Programa Radioca tem como eixo a produção musical brasileira contemporânea,
suas diversas vertentes, estilos e origens. Sendo um programa semanal com
transmissões aos sábados, às 12h e reprises aos domingos, às 19h, é
encabeçado pelo jornalista Luciano Matos e pelos músicos Roberto Barreto e
Ronei Jorge. Com mais de 400 edições, o programa através de informações,
entrevistas e coberturas traz o melhor e o mais novo que está sendo produzido
na música brasileira em seus quadros.
O quadro "Árvore Genealógica" é a ponte entre artistas de diferentes
gerações e a ligação entre influenciadores e influenciados. No "Trajetória" traz
toda a estrada percorrida pelo artista com suas canções e apresenta períodos
diversos da sua carreira. Toda produção de discos recém-lançados é
apresentada no quadro "Lançamentos". Nas "Entrevistas" o programa traz um
convidado e tudo roda por volta da sua carreira e de outros artistas que tem
alguma relação com o convidado. Além dos especiais que são produzidos a partir
de temas diversos da música brasileira ou datas de eventos populares. Durante
a proximidade do Festival Radioca, os artistas que estão na programação
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ganham destaque no setlist e quadros do programa. O programa também é
transmitido pela internet através do site da Irdeb(Instituto de Radiodifusão
Educativa da Bahia) e seus arquivos estão disponíveis no site do Radioca.
(Facebook Radioca Bahia, 2019)

4.2 FESTIVAL RADIOCA

Seguindo o mesmo perfil do programa de rádio, nasce o Festival Radioca.
Festival que acontece desde 2015 e apresenta em sua programação os artistas
com expressão e apostas do atual cenário independente de música brasileira.
Produzido pela Tropicasa Produções e coordenado por Carol Morena, o
Festival Radioca se firmou como um dos eventos alternativos relevantes do
calendário de Salvador. Entre os artistas que fizeram parte das quatro edições
estão: Cidadão Instigado, Apanhador Só, Siba, Anelis Assumpção, OQuadro,
Mulheres Q Dizem Sim, IFÁ e Pirombeira, Jards Macalé, Karina Buhr, Dona
Onete, Aláfia, Carne Doce, Giovani Cidreira, Josyara e Retrofoguetes, Curumin,
Quartabê, Far From Alaska, Metá Metá, Rincon Sapiência, Raimundo Sodré, Pio
Lobato, Livia Nery, Mopho e Jadsa Castro. Na última edição em 2018, o Festival
passou de dois para três dias e teve a mudança de local do Trapiche Barnabé
no Comercio, onde aconteceu as três primeiras edições, para o Largo Quincas
Berro D'agua, no Pelourinho. Nesta edição Letrux, Academia da Berlinda, Luedji
Luna, Maglore, Don L, Larissa Luz, Wado, The Baggios, Maria Beraldo, Duo
B.A.V.I. e Sonora Amaralina fizeram o repertório musical.
O festival além de ser um espaço de representatividade da música
independente brasileira, durante todas as edições do festival também houve
espaços de convivência, descanso e lojinhas de artistas locais com diversos
produtos, além de ações dos patrocinadores. (Facebook Radioca Bahia, 2019)

5.0 METODOLOGIA E RESULTADOS
A pesquisa de dados foi realizada através de um questionário online
dividido em duas partes através do Google Forms. A pesquisa foi divulgada e
promovida nas redes sociais, no Facebook e no Instagram do Festival Radioca,
com foco no Instagram. Foi iniciada em abril e encerrada quando atingiu quatro
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semanas em divulgação, chegando ao total de 448 respostas. O resultado
atingido foi analisado através dos gráficos e comentários obtidos nas questões
subjetivas.
A primeira com onze perguntas objetivas e duas subjetivas onde a
intenção era traçar o perfil sociodemográfico do público que já frequentou pelo
menos uma edição do Festival Radioca dentro das últimas quatro edições
(2015-2018), com a 5° edição acontecendo no final de 2019. Perguntas
baseadas nas pesquisas sociodemográficas do IBGE.
A segunda parte é constituída de onze questões. Entre elas sete objetivas
e quatro subjetivas com intuito de buscar traçar e entender o perfil de consumo,
fonte de informação, sugestões e críticas do mesmo público que frequenta o
evento. Foi dividida em duas partes para ficar mais clara a coleta e a análise
desses dados.
Além do questionário foi realizado uma entrevista no final de março com
onze perguntas a dois membros da equipe do Radioca. A primeira foi feita com
Carol Morena, produtora e coordenadora do festival. Essa entrevista teve como
resultado em torno de uma hora de gravação em áudio. A segunda entrevista foi
realizada com Luciano Matos, jornalista, idealizador e radialistas do programa
Radioca, com resultado de aproximadamente 50 min de áudio.

5.1 PERFIL DO ENTREVISTADO

5.1.1 Perfil Sócio Demográfica do Público do Evento
GÊNERO
Como já citado, a pesquisa de público foi realizada com uma amostragem
de 448 questionários. Começando pelos dados sociodemográficos podemos
afirmar que relativamente ao gênero, os resultados da pesquisa mostram que a
maioria dos inquiridos pertencem ao sexo feminino (58% - 260 respostas) com
uma diferença razoável para o sexo masculino que esteve presente com (41% 187 respostas) e uma única pessoa como transgênero.
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“Quando se olha o interesse em participar da vida cultural, o fosso fica
evidente. Com exceção de jogos eletrônicos e blocos de carnaval, é sempre
mais alto o percentual de mulheres que deram notas entre oito e dez para
seu desejo de ir a atividades culturais. Porém, apesar de as mulheres
demonstrarem maior interesse por atividades culturais, o seu acesso é
quase sempre inferior. (LEIVA, 2017, p.57)

O resultado parece ter relação com o papel atribuído às mulheres, o
preconceito e a desigualdade de gênero. A responsabilidade pela casa e pelos
filhos pode resultar em menos tempo livre para atividades culturais, e as
diferenças salariais reduzem as condições de ir a teatros, cinemas e shows de
música.”

Figura: Gráfico de gênero
Fonte: Acervo pessoal

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Em relação à orientação sexual, 57,1% se declararam heterossexuais, o
equivalente a 256 pessoas, enquanto 23% ou 103 pessoas como homossexuais.
19% se declararam bissexuais ou 85 pessoas. Apenas 0,7% se declararam
pansexuais.

Figura: Gráfico de orientação sexual
Fonte: Acervo pessoal
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FAIXA ETÁRIA
As faixas de idade que possuem maior quantidade foram as de 18 a 29
anos e a de 30 a 44 anos com 56,5% e 38,6% respectivamente. As outras faixas
etárias tiveram uma incidência menor. De 45 a 60 anos teve 3,8% das respostas,
acima de 60 anos 0,7% e entre 12 a 17 anos teve 0,4%.

Figura: Gráfico de faixa etária
Fonte: Acervo pessoal

Com exceção da faixa etária entre 12 a 17 anos, a maior presença está
da juventude. A partir dos 30 anos a frequência ao festival diminui em quase
20%. Ao atingir os 45 anos a queda é ainda maior, de 35%. Segundo a pesquisa
Cultura nas Capitais, por João Leiva (2017, p.57):
“Ao contrário do que acontece em países desenvolvidos, onde a queda
começa a ser mais significativa depois dos sessenta anos, no Brasil o
processo é bem mais precoce: na maioria dos casos, ocorre já por volta dos
quarenta.O que parece fazer diferença, aqui, é a escolaridade. Diversas
gerações cresceram longe das escolas, o que reduziu não apenas sua
capacidade de conseguir bons salários, mas também seu interesse pela
cultura. A educação exerce ainda uma influência positiva sobre os jovens, o
que acentua o abismo geracional.”

ETNIA
O resultado da questão obteve um resultado muito próximo e quase
igualitário entre três grupos étnicos. Entre os pesquisados, 35,7% se identificou
como branco; 33,7% como pardo e 27% como Preto. Apenas 0,7% se declarou
indígena. A pesquisa usou a metodologia utilizada pelo IBGE onde o entrevistado
declara sua cor. Foram utilizadas 5 questões fixas. Parda, branca, amarela e
indígena e uma aberta para que o entrevistado tivesse a liberdade para se
declarar da forma que lhe convém.
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Figura: Gráfico de etnia
Fonte: Acervo pessoal

ESTADO CIVIL
Entre as respostas no questionário aplicado, 53% estão solteiros, 31%
namorando, 10% namorando e 4% são divorciados.

Figura: Gráfico de etnia
Fonte: Acervo pessoal
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ESCOLARIDADE
Um fator que influencia nos hábitos de consumo cultural é o nível de
escolaridade. Entre as pessoas que responderam o questionário, 55,6%
afirmaram estar matriculado em algum curso de ensino. 44,4% disseram que não
estão estudando atualmente.

Figura: Gráfico de escolaridade
Fonte: Acervo pessoal

Para denominar o nível de escolaridade foi feito uma divisão entre os
níveis de escolaridade. A questão tinha como opções: Sem escolaridade formal,
Ensino Fundamental (Incompleto e Completo), Ensino Técnico (Incompleto e
Completo) Ensino Médio Incompleto e Completo), Ensino Superior (Incompleto
e Completo), Pós-Graduado (Incompleto e Completo).
É predominante entre o público consumidor do festival Radioca pessoas
com pelo menos nível superior completo e/ou incompleto. Entre todas as 449
respostas, 94,2% estão na faixa de ensino superior (do incompleto até a pósgraduação completa). Detalhadamente, 33,1% tem ensino superior incompleto,
26,5% completaram alguma pós-graduação, 24,2% tem o nível superior
completo e 10,4% pós-graduação incompleta.
Os outros níveis de instrução dividem em torno de 5,8% do total. 2%
possuem ensino médio completo, 0,8% possuem ensino médio incompleto e
técnico completo em valores iguais, somando 1,6%. 5 delas ou 1,1% possuem
técnico incompleto e 0,4 ensino fundamental completo.
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Figura: Gráfico de nível de instrução atual
Fonte: Acervo pessoal

RELIGIÃO
No quesito religião, 69% afirmam não ter nenhuma religião. Entre as
opções colocadas, 3 delas se enquadram nesse perfil não-religioso. Entre elas,
Não tem religião, mas acredita em Deus teve 37,1% das respostas. Agnóstico
21%, Ateísmo 10,9%. Entre as religiões, o catolicismo obteve a maior parcela
entre as pessoas que responderam o questionário com 7,6%. Candomblé e
Espiritismo/Kardecismo tiveram 5,1% das respostas cada uma. A umbanda
3,6%, as religiões evangélicas 1,3% e 0,7% se consideraram espiritualistas.
Foi obtido na opção “Outros” 5,6% das respostas onde foram colocadas crenças
e posições religiosas diversas.

Figura: Gráfico de religião
Fonte: Acervo pessoal
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RENDA MENSAL
A questão relacionada a renda familiar é baseada nos dados do IBGE
referente às faixas de renda familiar e classes sociais. Aqui só foi destacado às
faixas de renda salarial e não classificamos as classes sociais.
Entre as respostas 28,2% ganham de 4 a 10 salários mínimos, 21,8%
ganham de 2 a 4 salários mínimos. Aos que ganham até 2 salários mínimos e
não tem renda fixa tiveram 20% e 19,3% respectivamente. Entre 10 e 20 salários
foram 8,4% e acima de 20 salários 1,8%. É importante frisar que mais da metade
do público ganha até 4 salários mínimos ou R$ 3.992,00, em torno de 61,2% do
público.

Figura: Gráfico de nível de instrução atual
Fonte: Acervo pessoal

ATIVIDADE REMUNERADA

Figura: Gráfico de atividade remunerada
Fonte: Acervo pessoal
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Sabendo dos dados da renda familiar, 82,1% afirmaram ter alguma
atividade remunerada. Em contraponto 17,9% responderam que não possuem
nenhuma. A partir disso, nas subquestões da questão anterior foi perguntado as
fontes, a natureza dessas atividades remuneradas e quais profissões elas
atuavam. 55% afirmaram que sua fonte de renda vem de um emprego formal.
Aos que são autônomos e os estão estagiando tiveram 16,6% do resultado total
cada um. 8,5% possuem um negócio próprio e apenas 3,2% recebem pensão
ou algum benefício.

Figura: Gráfico de fonte de atividade remunerada
Fonte: Acervo pessoal

No que diz respeito a natureza da atividade realizada, 39,9% exercem
alguma atividade no Serviço Público, 38,5% em Serviços, 8,2% estão presentes
no Comércio, enquanto 6,3% no terceiro setor. Construção Civil e Indústria
obtiveram 3,5% e 3,2% respectivamente.

Figura: Gráfico de natureza da atividade
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Fonte: Acervo pessoal

No quesito profissões, apenas 328 pessoas especificaram quais
profissões exercem. As principais entre as respostas analisadas foram: 46 ou
14% pessoas atuam como Professores. 10% ou 34 são profissionais de
Comunicação. 6,7% são pesquisadores. Direito, Design e Administração ficaram
respectivamente com 5,4%, 5,1% e 4,5%. Profissões como Produção Cultural,
Arquitetura e Psicologia tiveram 3,6%, 3,3% e 2,7% respectivamente. Outras
ocupações tiveram 43,9%.

Figura: Gráfico de profissões
Fonte: Acervo pessoal

RESIDÊNCIA (BAIRRO)
No que diz respeito ao bairro de residência e as principais localidades
ditas, 9,1% que foram pelo menos uma vez ao Festival Radioca são localidades
fora de Salvador. Entre elas 7,3% do interior da Bahia e 1.8% de cidades fora da
Bahia.
Em Salvador foi considerada 9 bairros entre os 163, quantidade definida
por cada bairro ter pelo menos 10 pessoas que frequentam o festival. Entre
essas 9,1% moram no Rio Vermelho, 7,3% na Federação, 5,8% na Pituba, 4,9%
no bairro da Graça, 3,7% em Brotas e 3,3% na Barra. Cabula, Imbuí e o Garcia
tiveram respectivamente 2,9%, 2,6% e 2,2% dos que responderam à questão.
Outros bairros de Salvador tiveram no total 58,2%. Não foi mencionado os
outros bairros por ter uma quantidade pequena de pessoas em cada
localidade.
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Figura: Gráfico de residência bairro
Fonte: Acervo pessoal

5.1.2 Perfil do Público de Consumo do Evento

O PÚBLICO CONSUMIDOR DO FESTIVAL
A segunda parte do questionário consta com perguntas relacionadas ao
programa de rádio e o Festival Radioca. Foram feitas onze perguntas, quatro
delas são questões subjetivas, sendo a 11° com sugestões para a 5° edição do
Festival

tendo base as últimas quatro edições (2015 - 2018).

A primeira

questão foi em busca de qual fonte de comunicação foi obtido a primeira
informação sobre o festival.
Existem diversas formas para propagar a informação, mas a boca a boca
neste caso é a mais efetiva. A indicação de amigos, familiares e pessoas
próximas teve 35% das respostas. Logo atrás, com 28,6% as redes sociais são
consideradas como principais fontes de informação sobre o festival. Ainda
através das redes sociais, mas por meio de publicação patrocinada foram obtidas
10,7% do total. O programa de rádio transmitido pela Educadora FM obteve
17,6% das respostas. Sites especializados, portais de notícias, agendas
culturais, e-lista foram responsáveis por 5,6%. Outras formas de propaganda,
aplicativos, opinião da crítica especializada e outras formas de obter informação
tiveram em torno de 2,5% das respostas.
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Figura: Gráfico da pergunta - Em que fonte de informação você conheceu o festival Radioca?
Fonte: Acervo pessoal

Sobre o consumo e costume em escutar o programa do Radioca na
Educadora FM, 58,5% responderam que escutam de forma aleatória sem ter
nenhuma fidelidade com o programa. Entre os que acompanham toda semana
foi obtido 11,8% das respostas. 22,3% afirmaram nunca ter escutado ou não
conhecer. E 7,4% não gostam de rádio.

Figura: Gráfico da pergunta – Você conhece e tem costume de escutar o programa de rádio do
Radioca na Educadora?
Fonte: Acervo pessoal

O

festival

Radioca

foi

realizado

em

quatro

edições

(2015,2016,2017,2018). Entre essas quatro edições, houve uma parcela de
39,1% que esteve pela primeira vez apenas na última edição de 2018. As outras
edições tiveram quase as mesmas proporções. Na primeira edição 20,1% do
público. Na segunda 21,2% e na terceira 19,6% estiveram no Radioca pela
primeira vez.
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Figura: Gráfico da pergunta – Você conhece e tem costume de escutar o programa de rádio do
Radioca na Educadora?
Fonte: Acervo pessoal

Em relação a quantidade de edições frequentadas pelas pessoas que
participaram da pesquisa, quase a metade, 46,4% só esteve em uma única
edição. Analisando o gráfico anterior, além das 39,1% que foram pela primeira
vez na última edição, logo uma única edição, tivemos um acréscimo de 7,3% que
esteve em apenas em uma das três primeiras edições. Aos que foram em duas
edições foi registrado 28,6%. Em três edições 16,3%. E apenas 8,7% participou
de todas as edições.

Figura: Gráfico da pergunta – Quantas edições do Radioca você foi?
Fonte: Acervo pessoal

Além de saber sobre a frequência nas edições do Festival Radioca, o
questionário também perguntava do interesse e do costume do público em
conhecer e consumir a música dos artistas que estavam confirmados na grade
do evento.
Entre as três opções, 68,8% afirmaram que conhecem alguns artistas e
outros apenas no dia do festival. 27% tem o costume de buscar conhecer e
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escutar todos os artistas. E apenas 4,2% não escutam e não conhecem, vão ao
festival às cegas para conhecer todos os artistas no dia.

Figura: Gráfico da pergunta – Você costuma conhecer todos os artistas antes de ir a alguma
edição do Radioca?
Fonte: Acervo pessoal

O QUE ATRAI/MOTIVA EM FREQUENTAR O FESTIVAL RADIOCA?

O festival Radioca acontece em Salvador desde 2015. E nessas quatro
edições existem diversos fatores que faz o público frequentar o evento. A partir
dessa questão foram obtidas as seguintes respostas.
77% das respostas tinham comentários sobre algo relacionado a apoio a
cena local, curadoria/escolha das bandas e a formação da grade do festival, do
interesse em conhecer algo novo ou por ter bandas que pouco vem em
Salvador.12% comentaram sobre a importância da diversidade do festival em
todos os âmbitos; musical, o perfil das pessoas, programações além da música.
Dentre o total, 11% responderam que tem uma identificação com o público e que
vai ao festival para encontrar com amigos. Apenas 6% fizeram algum comentário
positivo sobre a produção, seu formato/estética, estrutura, a organização e a
forma que se divulga o festival. Outros 6% citaram sobre a energia única que o
festival possui. Além do seu ambiente, sensação de segurança e sobre a
experiência de ir ao festival. 2% comentaram sobre a localização e espaço
escolhido nessas 4° edições. Somente 1% respondeu que o custo-benefício.
Sobre valer a pena pagar o valor do ingresso pela quantidade de shows que o
festival oferece. Uma única pessoa comentou sobre o festival criar novas rotas
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de shows, 1 de sobre o festival não colocar muitas atrações no mesmo dia, o
que para ele poucas bandas se tornam muito agradável.

IMPORTÂNCIA DO RADIOCA PARA A CENA MUSICAL DE SALVADOR.
Nessa questão foi disponibilizada uma escala de 1 a 10 para que fosse
escolhida o nível de importância do Festival para a cena de Salvador. Para
61,5% deram 10 como nota de valor para o Festival Radioca considerando o
evento de extrema importância para a cidade. 16,9% deram valor 9. Aos que
deram valor 8 foram 14,7%. 3,6% para 7, 1,8% para 6. Notas 5, 4 e 3 tiveram
todas menos de 1% em escolhas.

Figura: Gráfico da pergunta – Qual o nível de importância do festival Radioca pra cena musical
em Salvador?
Fonte: Acervo pessoal

O QUE É IMPORTANTE TER EM UM FESTIVAL DE MÚSICA COMO O
FESTIVAL RADIOCA? E EXISTE ALGO QUE FALTA TER NO FESTIVAL?
Entre os 448 questionários, 8,9% consideraram o festival Radioca bom ou
completo, respostas de bom/completo foram ditas de forma pontual. 2,9%
destes não quiseram responder ou nada a acrescentar/opinar.
As

respostas

foram

organizadas

em

três

categorias.

Sobre

artistas/curadoria/música, a segunda sobre produção/estrutura/logística e a
terceira sobre espaços extramusicais. Em cada tópicos existem pontos positivos,
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onde o público considera importante acontecer e também sugestões, críticas
sobre o que acham que falta ou deveria ter no festival.
 Sobre os artistas, curadoria, música

223 ou 49% das pessoas consideram importante ou pontuaram coisas
que sentem falta em ter em um festival como pautas essenciais, pontos ligados
aos artistas, curadoria e a música. Entre as diversas respostas, vale ressaltar a
predominância dos comentários pela reafirmação da importância de um festival
que dê mais atenção às diversidades (público, música, ações, feirinhas etc).
Muitos destacaram que o público do festival é muito elitizado e que se sentem
desconfortáveis por isso. Destacaram a oportunidade de conhecer artistas novos
ou que não costumam tocar em Salvador. Os pedidos pela presença de bandas
locais, principalmente para um olhar mais intenso para o interior da Bahia, na
periferia e na região suburbana da cidade foram comuns.
Também tiveram destaque a proposta da curadoria dando espaço e abertura
para artistas independentes/alternativos e como é importante dialogar com a
cena local ao proporem uma espécie de curadoria pública, votação para
escolha/sugestão por parte do público se enquadrando em uma categoria
“aposta” para estimular os músicos que lutam por espaço.
Houve pedido para que tanto no programa de rádio como também no festival
dessem mais destaque para bandas e artistas nordestinos, de música de matriz
afro, rap e artistas com representatividade social e política e que representam
bem a cultura baiana. O fato de “ter bandas independentes” foi considerado de
grande importância, mas também foi colocada a sugestão de ter pelo menos uma
miniedição ou mais antes do festival, apenas com bandas novas da Bahia para
que essas bandas tenham espaço e um certo holofote para o público que
consome e frequenta o programa e o festival.
Uma quantidade significativa também destacou a possibilidade de ter atrações
culturais além da música. Exposições artísticas em cinema, literatura, artes
plásticas, arte performática e DJs entre os intervalos das bandas.

 Sobre estrutura, produção, logistica:

34% fizeram comentários, sugestões e reclamações sobre pontos que
abrangem a produção. São pontos que atingem logística, estrutura do festival,
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comunicação, acessibilidade, entre outras pautas. O principal assunto colocado
nas respostas do questionário foi sobre alimentação e bebidas. O público sente
falta de uma maior diversidade de alimentos e bebidas, comidas alternativas ao
consumo de carne, produtos veganos/vegetarianos e consequentemente um
upgrade com uma possível feira gastronômica, mas que dialogasse com uma
forma de gastronomia mais popular, onde a alimentação não fosse tão
gourmetizada e cara como ocorreu na edição passado com a barraca de lanche
por um preço popular. Ainda indagaram a pouca venda de água e bebidas não
alcoólicas na última edição.
Outros dois tópicos que de certa forma estão relacionados e tiveram
destaque nas respostas foram em relação a infraestrutura e acessibilidade. O
espaço escolhido na edição anterior, a de 4° edição (2018) recebeu algumas
críticas. O público relatou sobre a importância da infraestrutura do lugar que o
Festival Radioca é realizado para que tenham uma acomodação confortável,
com boa mobilidade e de fácil acesso. A estrutura para eles necessita ter um
bom equipamento técnico (principalmente sonorização e de luz), área de
descanso maior e com mais atrativos e ativação de marcas, banheiros em boa
quantidade e em uma localidade melhor, segurança, um bom serviço de
alimentação e bebidas, um espaço menos apertado para a feirinha de discos
outros produtos. Além da falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência
física e de um intérprete de Libras.
Ao mesmo tempo que algumas pessoas também aprovaram a mudança
de local do Trapiche Barnabé no Comercio para o Largo Quincas Berro D’agua
no Pelourinho, também tiveram muitas posições negativas que consideraram o
espaço pequeno e desconfortável. Os comentários sobre isso vão além da
escolha do local, como a escolha do horário dos shows, pois isso dificulta a volta
para casa pela falta de transporte público depois das 22h em Salvador. Com isso
sugeriram que o festival começasse mais cedo ou tivesse a maioria da
programação pela tarde. Outro ponto tocado sobre o festival foi que ele se
tornasse mais acessível financeiramente para diversos públicos. Por ter um perfil
público majoritariamente branco e com boa condição financeira, quem consome
o festival e não se encaixa nesse perfil, se sente deslocado e não inserido não
escolhas da produção do festival. Foi observado que a comunicação pode
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chegar bem para o público de classe média alta, mas não necessariamente
chega em outros lugares que precisam de fomento cultural, de visibilidade e de
oportunidade. Para isso foi sugerido que o festival tivesse programações
interativas além da música. Para a formação de novos e mais diversos públicos,
o festival deveria ir até escolas públicas e espaços de diálogo na periferia da
cidade. Também foi indicado que o festival tenha uma cobertura maior pela
internet, com Youtubers mais populares, um processo de divulgação que chegue
até a periferia, às grandes massas.
Os últimos pontos citados nesse tópico são referentes a venda de
ingressos físicos. Existe uma demanda para que o ingresso seja vendido ao
mesmo tempo que os ingressos online. A pessoa considera de certa forma
inconveniente ter que pagar uma taxa extra pelo ingresso online e se sente
iludido com os preços promocionais. Foi comentado e sugerido a introdução de
uma equipe de redução de danos, a presença de um órgão de proteção em
casos de violência contra a mulher ou ações em relação a esse assunto,
assistência médica, ter um estúdio de tattoo e ter mais dias de festival.

 Sobre espaços extra-musicais

Sobre espaços extramusicais, o público ressaltou alguns pontos.
Consideram como algo importante os espaços para descanso, feirinhas com
produtos diversos, acharam bacana a presença de um brechó. O maior destaque
nesse tópico foi para um maior diálogo com outras artes. Os espaços além da
pista e do palco tenham mais interações artísticas, um espaço experimental onde
as pessoas possam emergir nos intervalos, promover atividades de coletivos
artísticos, pequenas intervenções de manifestações culturais locais que mesmo
tratadas como tradicionais, não costumam ter espaço em eventos do tipo. Um
espaço para crianças também foi citado.
Outros desejos citados foram com as possibilidades de terem mais
oficinas, mais rodas de conversas e movimentações fora da bolha do evento.
Sobre as oficinas e rodas de conversa houve um pedido para que tenha um
debate maior sobre como o festival e os eventos da cena são produzidos e
pensados. Que o festival faça algum evento que reúna o artista e o público, uma
possível tarde de autógrafos, conversa com a produção e que isso aconteça nos
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finais de semana para ter a possibilidade de uma quantidade maior do público
possa participar.
Para eles faltam mais interlocução com a cena a fim de desdobrar outros
resultados além dos shows. Que exista apresentações para cobrir os intervalos
dos shows. Ter também apresentações de artistas circenses, performance de
drags queens.

QUAL
A
MAIOR
DIFICULDADE
INFORMAÇÃO/CONTEÚDO
SOBRE
BANDAS
ALTERNATIVOS/INDEPENDENTES?

PARA
OBTER
E
FESTIVAIS

A comunicação tem um papel crucial para o desenvolvimento de ações
para formação de público. Sem uma comunicação que entenda quem está do
outro lado dos diversos meios usados para passar a mensagem desejada, não
é possível atingir seu nicho de consumo com eficiência e podem aparecer ruídos
e a possibilidade de a informação ficar no meio do caminho.
Nesta questão subjetiva do questionário aplicado ao público do festival
Radioca foram 448 respostas sobre as maiores dificuldades em obter informação
e conteúdo sobre o evento.
Para o público do Radioca, as maiores dificuldades residem em não ter
uma comunicação onde a informação chega até eles de forma mais massiva. A
dispersão das informações faz com que a divulgação seja mais efetiva através
do boca a boca. A um entendimento que essas informações só chegam e ficam
restritas para quem já é do nicho e a falta dessa ampla divulgação faz com que
os festivais e as bandas sejam estranhos para quem não está inserido no meio.
É necessária uma nova estratégia para que o foco mude um pouco e essas
publicações atinjam outros espaços. É importante também que exista uma maior
divulgação das plataformas dos artistas. Houve a contínua afirmação que o
Radioca precisa buscar outros veículos não convencionais, pensando
principalmente na comunicação alternativa, a música carece de canais de
difusão especializado, voltado pra cena alternativa/independente, novas formas
de produzir esse conteúdo, pois muitas vezes não é possível encontrar todas as
informações. É importante que as pessoas se sintam inseridas quando veem que
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existe um diálogo de mão dupla como aconteceu nessa pesquisa onde foi
acolhida a opinião do público.
Existe uma certa dualidade entre uma demanda e o desejo de uma
divulgação do Radioca nos veículos midiáticos com maior acesso para a
população, como televisão, grandes rádios, jornais, Outdoors, mas também a
compreensão que ao mesmo tempo essas mídias ofuscam e não contribuem
apoiando os eventos alternativos da cidade restando a internet como principal
meio. A ideia de que o público tem pouco interesse em buscar algo novo e
esperar que tudo chegue até ele e do “certo vício” em produtos do mainstream
acaba dificultando o primeiro contato em artistas e eventos independentes.
Atingindo ainda as formas de divulgação alternativas, há a ausência de
sites mais interativos e com maior grau de informações, pois ainda existem
dificuldades em destacar informações importantes como local, horário, etc. A
divulgação fora das redes sociais também foi pontuada por quem não tem perfis
nesse ambiente e assim a demanda da construção de um site, de mais cartazes
pela cidade, a maior presença nas agendas alternativas. Uma sugestão dada
para ter mais resultados na aproximação da informação para o público foi
produzir edições menores do festival antes da data do evento para que se tenha
um aquecimento para tal e que lá seja divulgado e feito ações para isso. Também
foi sugerido o programa de rádio do Radioca em formato podcast, além de mais
playlists.
A falta de investimento e patrocínios em festivais alternativos é um fator
destacado e isso termina em ter poucos eventos do tipo em Salvador e
consequentemente diminui o espaço para que artistas da cena sejam
apresentados para o público. A falta de divulgação também foi relacionada a falta
de dinheiro e o alto valor para investir na veiculação de propaganda em espaços
com grande audiência. A ausência de acessibilidade nas divulgações e
informações sobre os recursos de acessibilidade disponíveis no evento. Além
disso, existe um déficit em informação de conteúdo sobre o Radioca para
pessoas de outros estados, com isso foi colocado a possibilidade de expandir a
comunicação além da Bahia e unificar em um canal uma agenda coletiva de
festivais.
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PARA CONSUMIR PRODUTOS CULTURAIS EM SALVADOR EXISTEM
VÁRIAS BARREIRAS... QUAIS AS MAIORES BARREIRAS PARA SE
FREQUENTAR EVENTOS COMO O FESTIVAL RADIOCA?
Para tentar traçar as principais barreiras que fazem as pessoas que
frequentam eventos como o Festival Radioca não saírem de casa, é fundamental
entender quais as razões que impedem esse deslocamento. E entre essas
34,3% destacaram a falta de transporte coletivo para o local ou a falta dele no
retorno para casa devido ao horário, 53,7% destacaram não ter dinheiro para ir
ao festival, pois além do gasto com o ingresso, existem pelo menos gastos extras
com transporte, alimentação e bebida. A escolha do local do evento teve em
torno de 24,7%, isso envolve posições positivas ou negativas com a mudança
de local da última edição (2018), do Trapiche Barnabé no Comercio para o
Largo Quincas Berro D’água no Pelourinho.
Aos que afirmaram que deixam de ir ao festival por causa das atrações
teve 12,7% das respostas. 20% delas se sentem inseguras e acham que a
segurança do evento deve melhorar ou consideram o local perigoso. 21,2%
deixam de ir devido outros eventos nos mesmos dias do Festival Radioca. Por
ser uma questão objetiva, mas com a possibilidade de marcar mais de uma
opção, o tópico “Outros” tiveram diversas respostas em que cada uma obteve
apenas 1 resposta. Entre essas respostas, vale destacar algumas como “falta
de tempo”, acessibilidade em diversos setores, morar em outra cidade e o horário
que acontece o festival,
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Figura: Gráfico da pergunta – Pra consumir produtos culturais em salvador existem várias
barreiras...
Fonte: Acervo pessoal
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6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a grande quantidade e variedade de festivais de música no Brasil, é
fundamental compreender os desejos, prioridades e o perfil do público
consumidor desse tipo de evento.
O Festival Radioca tem sua importância por representar de certa forma
uma continuidade na produção musical baiana independente e colocar Salvador
nas rotas de shows que habitualmente não acontecem.
Entretanto com esse trabalho ficou claro que mesmo com seu destaque
no cenário soteropolitano e nordestino, depois de quatro edições ainda existe
uma falha de comunicação e consciência dos anseios do seu público em
potencial. A partir das questões do questionário, nota-se que o festival consegue
ter um público relativamente fiel, onde 53,6% já frequentou pelo menos duas
edições, mas que ainda atinge apenas uma pequena parcela muito seleta da
população, permanecendo em uma bolha que indiretamente limita e impede
ações que atinjam outros públicos. Possui uma parcela que tem como perfil um
alto nível de educação, onde mais de 90% estão ou já possuem pelo menos o
nível superior completo.
Também atingem um público jovem/adulto que em sua maioria fica entre
duas faixas de idade, predominantemente feminino, hétero, com uma certa
diversidade étnica, mas que ainda existe um contrapeso ao saber que em
Salvador em torno de 80% da sua população é negra/parda.
Possui consumidores que tem como renda familiar de "não ter renda fixa"
até o ganho de 10 salários mínimos. Em grande parte, é um público que mora
em bairros que estão situados em regiões de classe média/classe média alta de
Salvador.
Com isso existe uma demanda de sair desses espaços já conquistados e
que já são habituais no mercado de música independente que possuem um perfil
semelhante ao perfil desse festival. É de extrema importância buscar a
diversidade, contanto que essa diversidade não atinja apenas um pequeno nicho
de pessoas. É um comentário constante a afirmação do Radioca ser um festival
com público elitizado. A partir disso é possível uma recolocação da sua
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comunicação e de suas ações para que seja feito um diálogo mais direto e
continuo através de mídias alternativas e assim consigam atingir um público que
está distante do alcance dos algoritmos das redes sociais, através de
comunicação direta, promoção de pré-eventos aos dias do festival, um
relacionamento mais próximo com colégios públicos e privados almejando
públicos futuros.
Foi destacado também o desejo de uma maior valorização dos artistas
locais e nordestinos. Em uma próxima edição a possibilidade de aumentar o foco
em infraestrutura para que se tenha mais conforto, boa mobilidade, área mais
ampla de descanso e mais atrativos. A acessibilidade tanto na comunicação
como também nos dias do evento, uma maior variedade de produtos,
principalmente ligados a gastronomia e com preços mais populares. A
possibilidade de o festival acontecer mais cedo devido a ineficiência e falta de
transporte público e segurança em Salvador após 22h.
Como já foi dito, em alguns momentos deste trabalho, o Festival Radioca
possui um público jovem em potencial que não possui condições para ter um
consumo continuo de cultura. É necessário que sejam criadas políticas de
produção e comunicação que abram espaço para que essas pessoas conheçam
e se sintam fazendo parte de um evento que inicialmente elas não se sentem
confortáveis de ir devido ao distanciamento social e pela dificuldade estrutural
da cidade.
Espero que com este trabalho possa servir como ponto inicial para a
ampliação do alcance do evento. Isso só vai ser possível se ocorrer a
reestruturação dita anteriormente. Esse estudo de caso também não se limita
apenas ao Festival, podendo ser utilizado como noção de público para
produtores, artistas que estão inseridos neste mesmo mercado musical e de
entretenimento.
E por fim, Salvador é uma cidade rica culturalmente. Denominada cidade
da música pela Unesco. É importante olhar para fora da caixa para que a
produção cultural na cidade não seja feita apenas para os mesmos.
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ANEXO
Entrevista Equipe Produção/Programa de Rádio Radioca

1- Qual foi o ponto inicial para a criação do Festival Radioca? O que motivou a
organizar um festival de música brasileira independente ?

2 - Quais foram as maiores dificuldades estruturais em cada edição ? (patrocínio,
logística, comunicação, produção, etc)
3 - De onde surgiu o nome Radioca?

4 - Como é feita a seleção dos artistas? Existe alguma interferência de algum
patrocinador na escolha de alguma atração? Que critérios orientam a curadoria?

5 - A Natura patrocina o festival já algumas edições, como é a relação do festival com a
empresa? É possível ter outros patrocinadores ou é patrocínio exclusivo da Natura?

6 - Como foi produzir o Radioca na primeira edição e quais principais estratégias para
que o público conhecesse o festival e comprasse a ideia dele?

7 - Qual a estratégia de comunicação desde a primeira edição? Vocês moldam a cada
ano para se adequar aos novos públicos que conhecem o festival?

8 - Qual a maior meta pro Festival Radioca? Existem projetos futuros para ampliar e
deixá-lo ainda mais visível ou o formato/tamanho atual já é suficiente?
Alguns festivais no Nordeste já tiveram edições fora das suas cidades de origem, o
Radioca tem planos pra isso também? Quem sabe ir pro interior?

9 - Existe um perfil de público que vocês buscam atingir ?
Quais aspectos/características definem o perfil do público?

10 - Quanto tempo de preparação do festival? Como é estruturado essas etapas?

11 - Quais as maiores barreiras que o festival encontra pra ser realizado? Qual a relação
e o dialogo que o Radioca tem com a cidade, prefeitura e governo do estado??
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