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Eu preciso avisar você 

Desse caminho que vamos entrar  

Nunca mais vai poder voltar  

[...] 

Bem-vindo ao mundo do Rock n‟ Roll 

 

(Fábio Cascadura, em “O Batismo”) 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

A presente memória descreve os processos de concepção e desenvolvimento do site do Guia 

de Produção do Rock – www.guiadeproducaodorock.com.br, projeto de mapeamento dos 

profissionais e empresas atuantes nos mais diversos segmentos da cadeia produtiva da cena 

rocker de Salvador. Destinada a um público alvo de produtores, artistas e consumidores, a 

ferramenta visa a contribuir para a profissionalização e fortalecimento do cenário local, 

estimulando ainda a organização do setor e a criação de redes. O Guia reúne os perfis, 

contatos e informações profissionais dos prestadores de serviço que exercem funções de 

bastidores nas áreas de estrutura e técnica, gravação e distribuição, agenciamento e promoção, 

arte e vídeo, formação e prática, mídia e circulação. O projeto conta ainda com uma lista de 

contatos úteis e artigos escritos por convidados.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Guia de Produção do Rock – disponível em www.guiadeproducaodorock.com.br – 

é um projeto de mapeamento dos prestadores de serviço atuantes nos mais diversos segmentos 

da cadeia produtiva da cena rocker e da música independente de Salvador. 

 

Concebido inicialmente como uma publicação impressa, em 2010, como Trabalho de 

Conclusão do Curso de Comunicação com habilitação em Produção Cultural da Universidade 

Federal da Bahia, o Guia reuniu mais de 400 contatos e informações de empresas e 

profissionais.  

 

Em 2013, já como TCC da habilitação de Jornalismo na mesma instituição e, mais 

uma vez, sob a orientação do Prof. Dr. Leonardo Costa, o Guia de Produção do Rock ganha 

um novo produto, com mais seções e contatos atualizados, no formato de um site. 

 

Os usuários se cadastram no mapeamento preenchendo um formulário simples e 

enviando os arquivos de portfolio solicitados. É possível ainda recomendar o trabalho de 

outros prestadores de serviço, classificando, comentando e compartilhando seus perfis. 

Alguns profissionais e empresas recebem um destaque no layout, levando em conta a sua 

classificação pelos usuários, tempo de experiência na função e renome no mercado. 

 

A catalogação envolve os serviços de bastidores necessários às atividades de 

produção da música independente soteropolitana, como assessorias contábil, jurídica e de 

comunicação, produções executiva, musical e audiovisual, design, fotografia, ensino, espaços 

para shows, estúdios de ensaio, sonorização e iluminação, técnicos de som e luz, roadies, 

lutheria, lojas de instrumentos, merchandise, marketing promocional, prensagem, selos 

independentes, venda de discos, sites e blogs, programas de rádio e TV, e festivais 

independentes. 

 

Os perfis estão organizados entre as áreas de atuação de Estrutura e Técnica, 

Gravação e Distribuição, Agenciamento e Promoção, Arte e Vídeo, Formação e Prática, e 

Mídia e Circulação, contemplando as principais etapas dos processos produtivos de artistas 

independentes e eventos culturais. O site conta ainda com artigos escritos por convidados 
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sobre temáticas relacionadas à produção do rock e ao cenário baiano, além de uma lista de 

contatos úteis para informações a respeito de editais, capacitação, registro de obras e marcas, 

arrecadação de direitos autorais, entre outros. 

 

Assim, o Guia de Produção do Rock visa a contribuir para a profissionalização e 

fortalecimento da cena local, de modo a estimular ainda a organização do setor e a criação de 

redes, buscando se consolidar como ferramenta importante para produtores, artistas e 

consumidores de gêneros do rock. 
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1. CONCEPÇÃO 

 

 

1.1 Tema e formato 

 

Desde 2006, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, toda a 

minha trajetória acadêmica foi marcada pela proximidade com a área de atuação e pesquisa 

relacionada ao universo da música. Sempre que possível este era o tema dos meus trabalhos e 

artigos solicitados pelas disciplinas. Assim, ainda no 3º semestre da habilitação de Produção 

Cultural, ingressei no Grupo de Pesquisa em Mídia e Música Popular Massiva, coordenado, 

na época, pelo professor Jeder Janotti Jr. Nesta linha, desenvolvi um anteprojeto e projeto de 

pesquisa de uma monografia sobre uma modalidade “pós-CD” de consumo musical advinda 

da sua relação com as novas tecnologias. 

 

Com a transferência do orientador para uma universidade de outro estado, em 2010, 

comecei a pensar em um novo tema e reformular o meu projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) em Produção Cultural, junto ao professor Leonardo Costa. Àquela altura, eu já 

havia começado a produzir algumas bandas e shows de rock e o meu interesse já era de 

realizar um produto relacionado à atividade de produção e que tivesse alguma serventia e 

visibilidade no cenário rocker de Salvador. 

 

Como produtora, por vezes, sentia a necessidade de contatos de determinados 

profissionais e empresas e, ficando sempre dependente da indicação desses prestadores de 

serviço por alguns amigos e colegas de profissão, notei a carência de uma publicação que 

pudesse reunir todos estes dados em um único lugar. 

 

Desta maneira, nasceu a ideia de organização de um guia ou catálogo como resultado 

de um mapeamento dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva da música independente, 

e mais precisamente do rock, de Salvador. Assim, o Guia de Produção do Rock surgiu com os 

objetivos de auxiliar produtores iniciantes no exercício da atividade, munir bandas 

independentes de contatos necessários para as etapas de produção e servir como fonte de 

informação para grupos de outras cidades e estados interessados em se apresentar em 

Salvador. 
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Além de ser útil para produtores no exercício da sua função, músicos que, às vezes, 

também precisam desempenhar este papel e consumidores e curiosos em geral, este trabalho 

poderia ainda contribuir para o reconhecimento e organização do setor e uma consequente 

formação de redes, tendo ainda como objetivo maior o esforço de profissionalização da cena 

rocker soteropolitana. 

 

Durante a fase de divulgação do projeto e cadastramento dos prestadores de serviço, 

a iniciativa alcançou grande visibilidade e uma resposta muita positiva do cenário local. Mas, 

após a entrega do TCC, não consegui financiamento para impressão e distribuição de uma 

grande tiragem do produto para que consolidasse o seu êxito maior de benefício ao cenário 

local. Foi disponibilizada no site do Guia uma visualização virtual do impresso e depois o 

projeto foi abandonado. De modo que grande parte do público envolvido e principais 

interessados acabaram não tendo acesso ao resultado final ou desfrutado da sua finalidade. 

 

Ainda em 2010, após a graduação em Produção Cultural, iniciei a habilitação em 

Jornalismo. Mais uma vez, todo o meu curso foi direcionado para a área cultural, 

especialmente temas da música e, quando possível, do rock baiano. 

 

Com a necessidade de desenvolver um novo TCC, em 2013, encontrei a 

oportunidade de retomar o Guia de Produção do Rock, com o objetivo de oferecer, 

finalmente, uma resposta devolutiva ao cenário soteropolitano, após estes três anos, com uma 

contribuição efetiva para a sua cadeia produtiva. 

 

O site, que também já estava nos planos desde os primórdios da concepção do 

projeto, foi o formato decididamente mais adequado, no momento, para a disponibilização dos 

resultados de um mapeamento deste tipo, tendo em vista limitações de orçamento e 

cronograma. E, mais importante, é a possibilidade de atualização constante do produto e a 

probabilidade de um maior alcance do seu público alvo. 

 

De forma que o formato site também parece ser o mais adequado para este público, 

tendo em vista a intrínseca relação dos consumidores de rock com as novas tecnologias. 

Lemos (2005) já diz que a cibercultura, cultura eletrônica contemporânea, herdou o “do it 

yourself” do movimento punk. 
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“Remixada” e atualizada, a cibercultura se apropria, à sua maneira, do lema 

punk. Agora, a máxima é “a informação quer ser livre”, “distribua, reutilize, 

misture conteúdo”, “crie, edite e divulgue informações”. (LEMOS, 2005) 

 

Assim, com a mudança do formato impresso para o online, temos a liberação da 

emissão, primeira lei da cibercultura. Agora, os consumidores têm voz ativa no produto, 

podem curtir, classificar e comentar os perfis. Quem acessa o site à procura de um prestador 

de serviço, não vai levar em conta apenas um destaque imposto na diagramação, mas 

principalmente o que os outros usuários têm a dizer sobre aquela empresa ou profissional. 

 

Já a segunda lei, do princípio de conexão, se manifesta no produto na possibilidade 

de compartilhamento, colaboração e distribuição de informação pelos usuários. O site é 

integrado às mídias sociais do Facebook, Twitter e Google +, e com apenas um clique o 

internauta compartilha e distribui aquele conteúdo para toda a sua rede. Estes números de 

compartilhamento somados à classificação e aos comentários demonstram uma importante 

forma de colaboração do usuário, transformando e ressignificando aquela informação dada no 

site. Pois de nada adianta um prestador de serviço ter um ótimo portfolio e relevantes 

experiências profissionais em seu perfil, se os usuários mostraram que ele só merece uma das 

cinco estrelas e comentaram que não cumpre prazos, por exemplo. Este princípio de conexão 

vai ficar ainda mais evidente com o desenvolvimento das versões mobile e de aplicativos para 

dispositivos móveis, proporcionando uma conexão generalizada ao conteúdo, com “tudo em 

rede”. 

 

De modo que o site, com a liberação da emissão e este princípio de conexão, é capaz 

de reconfigurar práticas culturais dos agentes do setor, o que remete, então, à terceira lei da 

cibercultura. Os produtores, que precisam manter uma agenda de contatos de prestadores de 

serviço e, vez ou outra, ligar, escrever ou perguntar pessoalmente para colegas de profissão 

sobre indicação ou referências de determinada empresa ou profissional, agora podem ter tudo 

isso junto, online, de forma compartilhada coletivamente e atualizada a todo momento. 

 

1.2 Delimitação e recorte 

 

Em 2010, tendo como partida a proposta de mapeamento da música independente 

baiana, em reuniões com o orientador, começamos a trabalhar na delimitação e recorte do 

tema.  
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Apesar do rock – cenário em que estava inserida e mais desejava pesquisar – estar 

estreitamente relacionado a toda estrutura da música independente, ele não representa a sua 

totalidade. De modo que, pela rede de contatos que eu tinha disponível, provavelmente 

poderiam não ser mapeados alguns profissionais importantes de gêneros como o reggae ou 

rap, por exemplo, que também constituem o que podemos chamar de uma esfera da música 

independente produzida no estado. A falta de representatividade de outros gêneros poderia 

enfraquecer o trabalho e não retratar bem o cenário, se considerada a dimensão da música 

independente. Assim, optamos por fazer o recorte pela cena rocker, esclarecendo esta 

especificação já no título do trabalho. Ainda que a maior parte dos profissionais e empresas 

catalogados possuam experiência também com outros gêneros musicais. Tampouco seriam 

excluídos do mapeamento os prestadores de serviço que não tivessem comprovada atuação no 

rock. O princípio levado em conta foi do cadastramento de profissionais, empresas e espaços 

com certa familiaridade e possibilidade de trabalhar com gêneros do rock. 

 

Ao longo deste trabalho, utilizamos, por vezes, as expressões “cena rocker” ou “cena 

do rock e da música independente”, indistintamente como se fossem a mesma coisa, 

entendendo que estas fronteiras, no cenário local, se misturam entre os artistas e 

consumidores. Tendo ainda consciência da complexidade da conceituação teórica das cenas 

musicais, optamos por não entrar nesta seara. Neste momento, nos basta considerar que 

 

as cenas permitem aos seus participantes vivenciar partilhas do comum 

contra o antigo pano de fundo de “raízes” fincadas em nossas carnes. Pensar 

as “identidades culturais” vividas nas cenas como “estilos de vida” é 

perceber as íntimas relações que envolvem práticas de consumo, fruições 

estéticas e identificações sociais em torno do que é nominado em diferentes 

instâncias “ cenas musicais”. (JANOTTI JR., 2012, p. 11) 

 

Portanto, utilizamos cena rocker como um termo guarda-chuva para se referir a um 

agrupamento de bandas, prestadores de serviço, consumidores e críticos, inseridos em um 

mesmo contexto mercadológico, estético e midiático, independentemente da sua maior 

aproximação a um ou outro gênero do rock. De modo que, com exceção do heavy metal, que 

talvez tenha uma cena própria, não conseguimos identificar, na Bahia, cenas indie, pop rock 

ou do rock clássico, por exemplo. Até mesmo porque não temos muitas representantes de 

cada gênero, podemos perceber que estas bandas partilham os mesmos eventos, palcos e 

integrantes, possuem, até certa medida, os mesmos públicos e estilos de vida e, 

principalmente, se identificam como parte da mesma cena, que é o que nos interessa neste 
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trabalho. Existem até os que consideram alguns grupos de dub, MPB com influência de rock e 

inclusive “axé retrô” como pertencentes a esta cena, que contempla diversos gêneros do rock 

e da música independente. 

 

Resolvida esta primeira questão, passamos a pensar, então, em uma delimitação 

espacial do escopo da nossa pesquisa. E decidimos restringir a busca e resultados exatamente 

para Salvador, desconsiderando, naquele primeiro momento, outras cidades do estado. Já em 

2013, aceitamos considerar também alguns cadastros da Região Metropolitana, a exemplo de 

Lauro de Freitas, cujo cenário se confunde bastante com o da capital. Então a indicação de 

Salvador foi retirada do título do produto, mas, ainda assim, optamos por não mapear, por 

enquanto, outras cidades da RMS, a exemplo de Simões Filho, Camaçari e Candeias que 

possuem cenas próprias. 

 

Feitas estas marcações, a dúvida quanto ao nome perpassava então entre usar o termo 

„guia‟ ou „catálogo‟. Após uma breve pesquisa que apontou não haver grandes diferenças 

conceituais entre as duas palavras, a observação do título de algumas publicações com 

propostas semelhantes e considerando uma preferência de redação, chegamos, na época, ao 

“Guia de Produção do Rock – Salvador 2010”. Em 2013, simplificamos apenas para “Guia de 

Produção do Rock”. 

 

Na primeira edição, enquanto uma publicação impressa, a indicação do ano corrente 

justificava uma ressalva importante logo no título. Já que alguns dados de contato, como 

telefone, endereço e, até mesmo, site e e-mail podem ser efêmeros, além de levar em conta 

que a todo momento novatos começam a atuar na área, empresas abrem, outras fecham e 

assim por diante. Por outro lado, no formato de site do novo produto, a indicação do ano 

torna-se completamente desnecessária, quando os dados podem ser alterados a qualquer 

momento e o mapeamento atualizado, conforme as transformações do cenário. 

 

Também foi importante especificar já no título que se trata de um guia da área de 

„produção‟, esclarecendo que o foca da pesquisa está nos profissionais que atuam em seus 

bastidores e não nos artistas. 

 

Desde o início, também tínhamos consciência da impossibilidade de um projeto deste 

tipo ter a pretensão de mapear todos os profissionais atuantes, dando conta de uma cena 
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inteira. Principalmente, se considerarmos a quantidade de pessoas envolvidas na pesquisa 

destes dados – apenas uma – e o tempo disponível para a realização – sendo um trabalho 

acadêmico com prazos para finalização e entrega. Em 2010, ainda o agravante de ser a 

primeira versão de um projeto desconhecido e agora, em 2013, a opção metodológica, que 

será detalhada mais à frente, de não realizar cadastros diretos através de contatos telefônicos 

ou a partir de pesquisas na internet para o preenchimento dos dados de empresas e 

profissionais. 

 

Mas, indiscutivelmente, seria imprescindível para o sucesso do projeto e validade do 

seu resultado que o produto alcançasse dados quali-quantitativos capazes de representar a 

cena e os seus profissionais e funções mais relevantes da área produtiva. 
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2. EDIÇÃO 2010 

 

A primeira edição do Guia de Produção do Rock – que pode ser visualizada em 

www.guiadeproducaodorock.com.br/edicao2010 –, lançada em formato impresso, em 2010, 

reuniu mais de 400 cadastros de espaços para shows, sonorização, técnicos de som, técnicos 

de luz, roadies, estúdios de gravação, selos independentes, lojas de discos, diretores de 

videoclipe, produtores, associações e coletivos, assessores de comunicação, fotógrafos, 

designers, advogados, estúdios de ensaio, sites e blogs, programas de rádio, programas de TV 

e festivais independentes. 

 

Para uma melhor organização editorial, estes serviços foram divididos em quatro 

seções maiores, de acordo com a área e atividade desenvolvida. São elas: Estrutura e Técnica; 

Gravação e Distribuição; Agenciamento e Promoção; e Mídia e Circulação. 

 

Cada segmento de atuação teve entre um e três profissionais destacados na 

diagramação do Guia pelo trabalho que realizam e pelo reconhecimento adquirido no cenário 

rocker soteropolitano. Estes profissionais, além dos dados de contato padrões – como nome, 

endereço (no caso de pessoa jurídica), e-mail, site e principais trabalhos –, ganharam um 

realce maior que os demais, com um pequeno texto biográfico e uma foto. 

 

Para o mapeamento, não foram considerados apenas empresas e profissionais que 

trabalham exclusivamente com rock, mas foram cadastrados todos aqueles que se relacionam 

de alguma forma com a cena e têm experiência e possibilidade de trabalhar com algum dos 

seus gêneros. 

 

Além dos contatos dos profissionais, o projeto trouxe ainda cinco textos informativos 

e com dicas, escritos por profissionais de destaque no cenário baiano: "O rock baiano e sua 

realidade quase desconhecida" – por Luciano Matos, idealizador do blog el Cabong e do 

programa Radioca, veiculado na Educadora FM, e produtor e DJ das festas Nave e Baile 

Esquema Novo; “Tem um cabo aí, cara?” – por Jorge Solovera, produtor musical, 

instrumentista, arranjador e engenheiro de som; "Produção musical" – por andré t, produtor 

musical, multi-instrumentista, engenheiro de gravação e mixagem e comunicólogo; "Duas ou 

três coisas que aprendi desde um dia qualquer de setembro de 1984" – por Chico Castro Jr., 

repórter do Caderno 2+ do jornal A Tarde; e "Coletivo e coletividade em uma rede chamada 
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Bahia" – por Cássia Cardoso, produtora cultural e membro fundadora do Coletivo Quina 

Cultural. Já o prefácio ficou a cargo do produtor cultural, sócio da Ritos Produções, Leonardo 

Costa, professor orientador do trabalho. 

 

Esta edição apresentou também uma lista de Endereços Úteis, com contatos das 

principais instituições, associações, fundações e órgãos responsáveis por algumas atividades 

necessárias no exercício da produção, como o registro de marca e de músicas, recebimento de 

benefícios advindos de direitos autorais, autorização para a realização de eventos em espaços 

públicos, instituições que promovem editais culturais, entre outros.  

 

A iniciativa do Guia de Produção do Rock – Salvador 2010 foi divulgada através do 

envio de releases e gestão de mídias sociais, entre a imprensa, produtores, músicos e 

consumidores do rock de Salvador, com o objetivo de expandir a dimensão da pesquisa e 

conseguir alcançar o maior número possível de prestadores de serviço. A assessoria de 

comunicação realizada resultou em diversas matérias e entrevistas em importantes jornais, 

rádios e sites baianos, além de alguns a nível nacional, o que ajudou a consolidar a 

credibilidade do projeto. 

 

A repercussão do Guia na internet trouxe sugestões para que a publicação pudesse 

abarcar outros gêneros da música e outras linguagens artísticas, bem como todo o território 

baiano. Inclusive, foram recebidas mensagens de produtores de outros estados sugerindo a 

organização de uma edição nacional. 

 

O cadastramento dos profissionais foi realizado no site do projeto e também através 

de contato direto para o preenchimento dos dados por meio de telefone e/ou e-mail para 

aquelas pessoas que não tiveram conhecimento da catalogação, não responderam às 

solicitações para inclusão no mapeamento ou, em alguns casos, não têm acesso à internet. 

 

No design do Guia de Produção do Rock – Salvador 2010 foram utilizados elementos 

que representam o gênero musical, o exercício da produção e o ambiente em que estes 

profissionais estão inseridos. Assim, a capa foi concebida a partir da ideia de uma folha de 

papel rasgada colada na espuma de um estúdio com uma fita crepe, objeto de uso 

indispensável pelos produtores, principalmente em atividades relacionadas a shows. A fonte 
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caligráfica que simula a escrita a caneta também simboliza a necessidade de improvisação, 

comum nestas situações. 

 

A predominância da cor preta também foi uma escolha na tentativa de simbolizar o 

rock. Assim como a logo, que foi trabalhada ainda a partir da possibilidade de diversas 

aplicações diferentes. Além disso, alguns ícones (dingbats) que fazem referência ao universo 

da música são utilizados para ilustrar os tópicos no sumário, servindo também para auxiliar o 

leitor durante a pesquisa de informações ao longo do Guia. 

 

Nas páginas de intervalo entre seções, o projeto foi ilustrado com fotografias de 

profissionais incluídos no mapeamento que registram momentos de bastidores e equipamentos 

relacionados à atividade de produção e ao cenário rocker soteropolitano. 

 

Com tudo isso exposto, o mapeamento conquistou um resultado satisfatório, quali-

quantitativamente, capaz de representar os agentes atuantes, naquele ano, na produção do rock 

na cidade. 

 

Logo após a finalização do projeto, no segundo semestre de 2010, uma formanda em 

design pela UFBA desenvolveu, como seu TCC, um aplicativo para iPhone do Guia de 

Produção do Rock, mas encontrou dificuldades na submissão à App Store e o produto acabou 

não sendo disponibilizado ao público. 
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3. ESTRUTURA DE CONTEÚDO 

 

 

Para uma melhor navegabilidade, de acordo com a área da atividade desenvolvida, as 

funções e seus respectivos perfis foram organizados em seis seções maiores: Estrutura e 

Técnica, Gravação e Distribuição, Agenciamento e Promoção, Arte e Vídeo, Formação e 

Prática, e Mídia e Circulação. Com relação à primeira edição, foram criadas duas novas 

seções e algumas funções foram remanejadas de uma área para outra. 

 

Em 2010, não foram considerados no mapeamento os serviços relacionados a ensino 

e aquisição e manutenção de equipamentos e acessórios, como as escolas e professores de 

música, lojas de instrumentos e luthiers. Da mesma forma que não incluímos as empresas de 

ingressos e de prensagem e duplicação de CDs e DVDs, que atuam indistintamente para o 

segmento da música como para qualquer outra linguagem artística e tampouco podemos 

identificar alguma que apresente uma maior proximidade com a música independente. 

 

Porém, neste novo produto, ponderamos valer a pena incluir tais serviços pela 

importância que ocupam no ciclo de atividades da produção e justamente por não ser fácil 

encontrar os contatos de alguns destes prestadores. Entretanto, ainda ficaram de fora da 

pesquisa as empresas de segurança e transporte, que eventualmente trabalham para a cadeia 

produtiva da música, mas apresentam ainda menos do que as outras categorias qualquer 

especialização no trabalho para o setor.  

 

Desde 2010, gostaríamos de incluir na catalogação empresas de iluminação, de 

produção de produtos de merchandise e de marketing promocional – que trabalham com 

serviços como panfletagem, disparo de e-mail marketing, entre outras ações promocionais. 

Mas, no período, não conseguimos nenhum cadastro de empresas do segmento. 

 

Uma categoria que não tinha sido pensada antes foi a de assessoria contábil, para a 

catalogação dos escritórios e empresas que prestam consultoria contábil/financeira para 

artistas, eventos e projetos culturais. 

 

Em geral, os principais dados solicitados para os cadastros nos formulários foram: 

nome, endereço (caso pessoa jurídica), telefones, e-mail, site, Facebook, Twitter e outras 
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redes sociais, tempo de experiência na função e principais trabalhos, com algumas variações e 

acréscimo de informações específicas a depender da função. 

 

As principais novidades nesta segunda versão, permitidas enquanto site e que não 

seriam possíveis no impresso, por conta da limitação de formato e espaço, são os links para 

diversas redes sociais e as galerias de áudio, imagem ou vídeo, de acordo com a área do 

profissional. Além da possibilidade de fotos e uma pequena biografia ou release em todos os 

perfis, o que era exclusivo dos destaques na edição de 2010. 

 

No site, a ideia dos destaques continua para algumas categorias com números mais 

expressivos de perfis e nas quais é possível destacar alguns profissionais. Mas a única 

diferença para os demais perfis é que eles aparecem primeiro para o usuário, antes da lista 

completa em ordem alfabética. 

 

Incluímos também a informação de tempo de experiência na função como mais uma 

maneira de balizar o serviço oferecido e o campo de especialidades para algumas categorias 

que possuem diversas opções de atuação. 

 

3.1 Estrutura e Técnica 

 

Esta seção foi destinada aos serviços que envolvem a realização de um show. Diz 

respeito aos contatos estabelecidos e à equipe montada para um evento específico, e que, 

muitas vezes, não acompanha sempre a banda ou não são necessários em todas as 

apresentações. Assim, consideramos os serviços relacionados a Espaços para Shows, 

Sonorização, Iluminação, Técnicos de Som, Técnicos de Luz e Roadies. 

 

a) Espaços para Shows 

 

Em Espaços para Shows, já que não existem muitos na cidade, e menos ainda os que 

são especializados neste tipo de música, foram considerados todos os locais em que há a 

abertura e possibilidade de ocorrer um concerto de rock. Assim, é possível a inclusão também 

dos espaços de maior porte e que são habitualmente mais dedicados a outros gêneros do 

mainstream. 
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Dados cadastrados: nome, tipo de estabelecimento (casa de show, bar, teatro, centro 

de cultura, praça ou espaço público), endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter, 

capacidade, dias de funcionamento, horário de funcionamento, ano de fundação, 

equipamentos de palco, e se oferece técnico de som e luz e assessoria de comunicação. 

 

Galeria: até seis imagens do espaço. 

 

b) Sonorização e Iluminação 

 

Nestas duas categorias, listamos as empresas que trabalham com a sonorização e 

iluminação de eventos e aluguel de equipamentos de som e luz para shows. Consideramos 

também as pessoas físicas ou nomes fantasia de empresas sem constituição jurídica, que são 

os profissionais que mais atendem ao setor da música independente. 

 

O formulário de Iluminação já estava disponível em 2010, mas o serviço não 

apareceu no produto porque não foi realizado nenhum cadastro por parte das empresas e 

profissionais. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, técnicos, ano de fundação e equipamentos. 

 

Galeria: até seis imagens de estrutura de som ou luz montadas para eventos. 

 

c) Técnicos de Som, Técnicos de Luz e Roadies 

 

Neste espaço, catalogamos os profissionais contratados para operar o som e a luz em 

apresentações musicais e os profissionais de contrarregragem. 

 

Dados cadastrados: nome, telefone, e-mail, site, Facebook, Twitter, Linkedin, tempo 

de experiência na função e principais trabalhos. 
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3.2 Gravação e Distribuição 

 

Nesta seção do Guia, foram relacionados os profissionais e empresas envolvidos nos 

processos de gravação, prensagem, distribuição e comercialização de CDs e fonogramas. 

Assim, foram catalogados os serviços de Produção Musical, Prensagem, Selos Independentes 

e Venda de Discos. 

 

a) Produção Musical 

 

Em Produção Musical, que na primeira edição aparece com o nome de Estúdios de 

Gravação, foram incluídos os estúdios e produtores musicais que não têm estúdio próprio, 

com experiência na gravação de rock. Deste modo, não priorizamos os grandes estúdios da 

cidade, que as bandas de rock não têm condições de contratar e que geralmente são mais 

utilizados pela indústria do axé. 

  

Dados cadastrados: nome do estúdio ou produtor, endereço (no caso de estúdio), 

telefone, e-mail, site, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, SoundCloud, 

técnicos/produtores musicais (no caso de estúdios), tempo de experiência na função e 

principais trabalhos.  

 

Galeria: até três faixas do SoundCloud de trabalhos produzidos. 

 

b) Selos Independentes 

 

Nesta categoria, consideramos os selos independentes ainda em atividade na cidade 

que são responsáveis pelo lançamento virtual e/ou físico e distribuição de CDs de bandas 

locais de rock e música independente. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter, 

SoundCloud, YouTube, ano de fundação e principais lançamentos.  

 

Galeria: até seis imagens de discos lançados. 
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c) Prensagem 

 

Empresas de prensagem, duplicação e impressão de CDs e DVDs, incluídas pela 

primeira vez neste novo formato. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter e ano 

de fundação.  

 

Galeria: até seis imagens de produtos.  

 

d) Venda de Discos 

 

Em 2010, este serviço foi mapeado sob o título de Lojas de Discos, mas foram 

também cadastrados outros estabelecimentos que promovem a venda de CDs de bandas 

baianas de rock, como algumas lojas de vestuário e acessórios, além de sebos que, em alguns 

casos, aceitam a sua comercialização sob consignação. Nesta versão, consideramos ainda 

pontos móveis e banquinhas que realizam este serviço em alguns eventos. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter e ano 

de fundação.  

 

Galeria: até seis imagens da loja ou ponto móvel. 

 

 

3.3 Agenciamento e Promoção 

 

Em Agenciamento e Promoção, consideramos os profissionais que acompanham os 

artistas na gestão de sua carreira e que prestam consultorias para eventos, além de atividades 

relacionadas à divulgação e promoção comercial. Assim, nesta seção, estão os serviços de 

Produção Executiva, Assessoria de Comunicação, Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, 

Marketing Promocional, Merchandise e Ingressos. 

 

Na primeira edição, desmembramos também três cadastros para uma categoria de 

Associações e Coletivos, que não faz mais sentido na versão atual. Hoje, apenas uma destas 
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associações continua em atividade e atua na prática como uma produtora, podendo ser 

incluída em Produção Executiva. 

 

a) Produção Executiva 

 

Nesta categoria, reunimos os produtores e produtoras que trabalham com o rock 

soteropolitano, mapeando tanto os que agenciam bandas como os que organizam shows 

esporádicos. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, Linkedin, tempo de experiência na função ou ano de fundação, 

produtores responsáveis (no caso de pessoa jurídica) e principais trabalhos.  

 

Especialidades: produção executiva de shows, produção de turnês, gestão de carreira, 

agenciamento e venda de shows, elaboração de projetos para editais culturais, captação de 

recursos, produção e programação de espaços para shows. 

 

b) Assessoria de Comunicação 

 

Mapeamos os profissionais de comunicação atuantes na cena rocker de Salvador 

junto a bandas, eventos e espaços para shows.  

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, Linkedin, tempo de experiência na função e principais trabalhos. 

 

Especialidades: assessoria de imprensa, gestão de mídias sociais, produção de 

conteúdo para web. 

 

Galeria: até seis imagens de clipagem. 

 

c) Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil 

 

Consideramos os advogados especialistas na área de entretenimento, cultura e 

direitos autorais e os contadores que prestam consultoria contábil e financeira para artistas, 
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eventos e projetos culturais. Assessoria Contábil é mais um serviço estreante no Guia em 

2013. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço profissional, telefone, site, e-mail, Facebook, 

Twitter, Linkedin e tempo de experiência na função. 

 

d) Marketing Promocional 

 

Aqui procuramos mapear as empresas e profissionais que trabalham com 

panfletagem, envio de e-mail marketing e demais ações promocionais. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, YouTube, ações desenvolvidas, tempo de experiência na função. 

 

Galeria: até seis imagens de ações realizadas. 

 

e) Merchandise 

 

Produção de produtos promocionais como camisas, bottons, adesivos, chaveiros, 

entre outros. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, produtos comercializados e tempo de experiência na função. 

 

Galeria: até seis imagens dos produtos comercializados. 

 

f) Ingressos 

 

Serviço de produção de ingressos, pulseiras de identificação, entre outras credenciais. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter, 

produtos comercializados, ano de fundação. 

 

Galeria: até seis imagens dos produtos comercializados. 
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3.4 Arte e Vídeo 

 

Achamos melhor criar uma nova seção específica para contemplar as linguagens do 

Audiovisual – que estava com Gravação e Distribuição –, Fotografia e Design, que 

pertenciam a Agenciamento e Promoção. 

 

a) Audiovisual 

 

Antes com a denominação de Diretores de Videoclipe, esta categoria engloba 

também a produção de outros vídeos promocionais, gravações ao vivo com captação de áudio, 

entre outros.  

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, e-mail, 

site, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Linkedin, tempo de experiência na função, 

diretores e produtores (no caso de pessoa jurídica) e principais trabalhos. 

 

Especialidades: produção de videoclipes, gravações ao vivo com captação de áudio, 

produção de vídeos promocionais diversos, autoração de DVD, edição de vídeos. 

 

Galeria: até três vídeos de trabalhos realizados. 

 

b) Fotografia 

 

Fotógrafos com experiência no registro de shows e fotos de divulgação de grupos. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de estúdio), telefone, link para 

portfolio, e-mail, Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr, tempo de experiência na função, 

fotógrafos (no caso de estúdios). 

 

Especialidades: estúdio, externas e shows. 

 

Galeria: até seis imagens de portfolio. 
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c) Design 

 

Os designers também são importantes no cotidiano de bandas e produtores para, além 

do desenvolvimento de marcas, layouts de site e encarte de CDs, também a arte dos cartazes 

de shows e flyers promocionais diversos. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de pessoa jurídica), telefone, e-mail, 

site, Facebook, Twitter, Linkedin e tempo de experiência na função. 

 

Especialidades: marcas, encartes de discos, cartazes e flyers, sites e ilustrações. 

 

Galeria: até seis imagens de portfolio. 

 

 

3.5 Formação e Prática 

 

 

Seção nova, importante para o mapeamento relacionado aos processos de formação, 

aquisição e manutenção de instrumentos musicais, além de ensaios. Assim, estão incluídos os 

serviços de Ensino, Lojas de Instrumentos, Lutheria e Estúdios de Ensaio. Apenas esta última 

categoria estava contemplada na edição impressa. 

 

a) Ensino 

 

Escolas e professores de música com aproximação a gêneros do rock. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço (no caso de escola), telefone, site, e-mail, 

Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, cursos/instrumentos, professores (no caso de escola) 

e tempo de experiência na função. 

 

Galeria: até três vídeos de aula, workshop ou execução. 

 

b) Lojas de instrumentos 

 

Lojas de instrumentos que negociam equipamentos por venda, compra e troca. 



28 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, e-mail, site, Facebook, Twitter e ano 

de fundação. 

 

Especialidades: venda, compra, troca. 

 

Galeria: até seis imagens da loja. 

 

c) Lutheria 

 

Luthiers especializados na fabricação e/ou manutenção de instrumentos musicais. 

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, e-mail, site, Facebook, Twitter, 

Linkedin, instrumentos, tempo de experiência na função. 

 

Especialidades: fabricação, manutenção. 

 

Galeria: até seis imagens de instrumentos. 

 

d) Estúdios de Ensaio 

 

Estúdios de ensaio mais utilizados por grupos de rock e música independente.  

 

Dados cadastrados: nome, endereço, telefone, site, e-mail, Facebook, Twitter, técnico 

responsável, preço por período de horas e ano de fundação. 

 

Galeria: até seis imagens do estúdio. 

 

 

3.6 Mídia e Circulação 

 

Reservamos esta seção para catalogar os veículos de comunicação que apresentam 

abertura para pautas relacionadas a bandas baianas de rock. Assim, resolvemos nos concentrar 

em Sites e Blogs, Programas de Rádio e Programas de TV. Não buscamos apenas por 

programas exclusivos de rock, ainda que existam alguns, mas decidimos incluir na pesquisa 
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todos aqueles que têm algum tipo de proximidade com a música independente, possibilitando 

a veiculação de matérias e notícias sobre o rock soteropolitano. Preferimos incluir também os 

Festivais Independentes nesta mesma seção, por fazerem parte do planejamento de circulação 

das bandas e pela grande exposição midiática que tais festivais podem proporcionar. 

 

a) Sites e Blogs 

 

 

Mapeamos os sites e blogs de informação com espaço para a publicação de matérias, 

notícias e agenda de eventos de bandas soteropolitanas de rock. 

 

Dados cadastrados: nome do site, url, telefone, e-mail, Facebook, Twitter, YouTube 

e ano de fundação. 

 

b) Programas de Rádio 

 

Programas de rádio ou rádios web que apresentam alguma abertura para a veiculação 

de músicas e/ou reportagens sobre bandas soteropolitanas de rock.  

 

Dados cadastrados: nome, emissora, sintonia, dia e horário de veiculação, telefone, 

site, e-mail, Facebook, Twitter, SoundCloud e ano de fundação. 

 

Galeria: até três faixas de programa ou podcast. 

 

c) Programas de TV 

 

Programas de TV com possibilidades de pautar este tipo de música. 

 

Dados cadastrados: nome, emissora, dia e horário de veiculação, telefone, site, e-

mail, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo e ano de fundação. 

 

Galeria: até seis vídeos do programa. 
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d) Festivais Independentes 

 

No cadastro dos festivais independentes de Salvador levamos em consideração a sua 

periodicidade, o número de edições realizadas, quantidade de bandas por edição, dias de 

realização e público presente. A partir da análise da combinação destes dados, pudemos 

definir quais eventos poderiam ser classificados como festivais para este Guia.  

 

Dados cadastrados: nome, ingresso (pago ou gratuito), período de realização, 

produtor ou coletivo responsável, site, e-mail, Facebook, Twitter, YouTube, principais 

atrações, número de edições realizadas, público médio por edição e ano da primeira edição. 

 

Galeria: até seis imagens do festival. 

 

 

3.7 Contatos Úteis 

 

Já presente na primeira edição, atualizamos a lista de alguns contatos úteis para 

atividades necessárias no exercício da produção como o registro de marca e de músicas, 

recebimento de benefícios advindos de direitos autorais, autorização para a realização de 

eventos em espaços públicos, editais culturais, entre outros. 

 

 

3.8 Artigos 

 

Decidimos manter dois artigos escritos em 2010, que ainda se mantêm atemporais, 

de andré t, sobre produção musical, e Chico Castro Jr., com dicas a bandas iniciantes. Luciano 

Matos preferiu atualizar o dele, já que diz respeito ao panorama de um cenário que já mudou 

nestes três anos. E convidamos ainda mais alguns autores para escrever novos posts. Em 

geral, textos informativos e com dicas, discutindo questões relativas ao cenário rocker baiano 

e à atividade de produção. 

 

Os novos convites foram feitos à assessora de comunicação da Fundação Cultural do 

Estado da Bahia Paula Berbert, sobre a comunicação de bandas independentes, o professor da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Jorge Cardoso Filho, sobre o cenário do rock 
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pesado em Salvador, ao mestrando em Educação Ugo Mello, sobre a formação na área da 

música, e aos produtores Emmanuel Mirdad e Murilo Fróes, respectivamente sobre 

empreendedorismo na produção cultural e realização de grandes eventos e sobre gestão de 

carreira e as principais diferenças entre a produção de bandas independentes e grandes artistas 

do mainstream. Apenas estes dois últimos não aceitaram o convite. 

 

Foi também aproveitado um texto de minha autoria, em parceria com Sara Regis, 

publicado originalmente no site Impressão Digital 126 de uma disciplina da Facom, que 

discute se é possível viver de rock em Salvador. 
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4. ARQUITETURA E NAVEGAÇÃO 

 

 

O site do Guia de Produção do Rock foi pensado para possibilitar uma navegação o 

mais intuitiva possível, permitindo ao usuário se localizar entre tantas opções de categorias, 

explorar o catálogo e interagir com outros internautas a partir de redes sociais.  

 

A marca da primeira edição foi mantida e aproveitada a sua imagem de capa, com 

uma folha de papel amassada, presa com fita crepe. Apenas foi retirada a indicação do ano de 

2010. 

 

Na nova identidade visual, permanece ainda a predominância da cor preta, bastante 

representativa do rock, que foi combinada ao branco, cinza e amarelo em um tom próximo ao 

da fita crepe. 

 

Para o seu desenvolvimento, foram utilizadas as linguagens HTML, CSS, jQuery 

(JavaScript) e PHP, com o sistema de gerenciamento de conteúdo do WordPress, que teve um 

tema adaptado para o layout. 

 

A home do Guia de Produção do Rock traz destaques com fotos para alguns serviços 

e artigos, um menu no topo, boxes para navegação nas áreas de atuação e para o cadastro, 

campo de busca, formulário de contato e rodapé com mapa do site e botões de interações em 

redes sociais. 

 

Além da marca clicável exercendo a função do botão home, o topo contém um menu 

dividido em O Guia, Categorias – com o efeito hover para mostrar todas as opções –, Artigos, 

Úteis, Cadastre-se, Contato e ainda ícones linkados para a fan page no Facebook e conta no 

Twitter. 

 

Os destaques rolam automaticamente para apresentar alguns dos principais serviços 

mapeados, dando uma noção ao internauta do que ele vai encontrar no site, e trazendo entre 

parênteses o número de prestadores de serviço em cada função. As imagens utilizadas foram 

cedidas por fotógrafos cadastrados. Ao lado, também em região privilegiada da página inicial, 

há o campo de busca e as categorias organizadas nas seis áreas maiores. 
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Lobo abaixo, há um box que chama a atenção para o cadastro pelo prestador de 

serviço, informando de maneira dinâmica – com atualização direta pelo sistema – a 

quantidade total de perfis disponíveis naquele instante. 

 

Os três artigos mais recentes também têm lugar na home, com imagem, título, autor e 

número de comentários. 

 

A página O Guia traz um breve resumo sobre o projeto e a visualização da edição de 

2010. Já em Úteis, organizados de maneira semelhante aos perfis e divididos por temáticas, é 

possível encontrar uma relação de contatos de diversas instituições relacionadas a atividades 

necessárias no processo produtivo. 

 

A página de uma categoria apresenta os perfis, ordenados alfabeticamente, com 

nome, foto, especialidades ou especificidades na prestação daquele serviço, tempo de atuação 

no mercado, classificação no padrão de 5 estrelas e quantidade de comentários. 

 

Há também um link de acesso rápido com a lista de todas as categorias, facilitando 

ainda mais a navegação por outras páginas. Algumas categorias, dependendo do total de 

cadastros e relevância de seus profissionais, contam com quatro destaques, que aparecem na 

linha superior, acima dos demais. 

 

Cada prestador de serviço ganhou uma página própria com url 

guiadeproducaodorock.com.br/nome, que permite, para os que não possuem site, a sua 

utilização como link profissional para divulgação do seu trabalho e portfolio. 

 

Estas páginas trazem informações de biografia ou release – quando fornecido pelo 

cadastrado –, dados de contato, links para sites e redes sociais, informações profissionais e 

galeria de foto, áudio ou vídeo, dependendo da função. 

 

O Guia está integrado com as redes sociais, permitindo o compartilhamento de perfis 

e artigos no Facebook, Twitter e Google +. Os comentários, também dos perfis e artigos, são 

realizados através do Plug-in Social do Facebook. 
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Já a partir de um plugin do WordPress, a classificação de um perfil pode ser 

realizada apenas uma vez por cada usuário, para evitar manipulação do ranking pelo próprio 

prestador votando em si mesmo diversas vezes, sendo o resultado atualizado instantaneamente 

a cada novo voto. 

 

O cadastro agora é feito através de formulário próprio do site, permitindo ao usuário 

também anexar arquivos de imagem para o avatar e galeria. Recebemos por e-mail os dados 

preenchidos e então alimentamos o sistema. 

 

Devido a uma limitação de cronograma e, principalmente, orçamento, não foi 

possível o desenvolvimento de uma versão mobile para smartphones e tablets, explorando 

recursos próprios de cada plataforma. O site foi apenas adaptado, com alguns ajustes de 

tamanho e posicionamento de campos, para abrir nestes dispositivos de maneira legível e com 

um menor número de erros ou incompatibilidades. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Para o alcance das metas esperadas, resultando em um produto de números 

expressivos que representem a cena rocker soteropolitana e o universo dos seus profissionais, 

consideramos importante a realização de uma pesquisa no cenário e através da internet, além 

de contatos com alguns agentes do setor, à busca dos prestadores de serviço que trabalham 

com o rock. Para isso, a utilização das mídias sociais, que, em 2010, já ocupou papel 

fundamental, desta vez foi a forma de comunicação mais aproveitada para interação com as 

empresas e profissionais. 

 

Assim, os contatos com os prestadores de serviço foram realizados através de e-mail 

e Facebook, apresentando o projeto e indicando o cadastramento ou informando sobre a nova 

versão e solicitando a atualização dos dados, para aqueles catalogados na publicação 

impressa. O projeto foi divulgado nas mídias sociais para o conhecimento de um maior 

número de agentes e cadastramento espontâneo por aqueles não identificados em pesquisa 

prévia e, portanto, não contatados diretamente. 

 

Enquanto o novo site era desenvolvido, o cadastro foi realizado na mesma página 

utilizada em 2010 – após atualização do seu conteúdo –, através de formulários incorporados 

do Google Docs. Ao concluir o preenchimento, o usuário visualizava uma mensagem 

solicitando o envio por e-mail de uma foto ou logo para o avatar e, para algumas categorias, 

também seis imagens para a galeria do seu perfil. 

 

Na primeira edição, foi realizada uma assessoria de imprensa na etapa do 

mapeamento para divulgação da iniciativa e atração de mais cadastros. Com a mesma 

finalidade, chegamos a recolher, de muitos profissionais, todos os dados do formulário via 

contato telefônico. Assim como o cadastro de muitas empresas foi realizado a partir de dados 

disponíveis na internet, sem participação ativa do prestador e, às vezes, sequer ciência do 

projeto. 

 

Tendo em vista que, na primeira edição, a repercussão inicial do projeto foi maior 

que a do produto, optamos por uma estratégia diferente desta vez, concentrando a divulgação 

do cadastramento pelas mídias sociais e entre os profissionais e empresas e guardando o apelo 
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de imprensa para o produto finalizado. Esta opção foi possível porque com o formato site não 

teríamos nenhum prejuízo no mapeamento se a primeira divulgação não alcançasse o maior 

número possível de prestadores de serviço, já que, após o lançamento, eles podem se cadastrar 

a qualquer momento, diferente de uma edição impressa, que tem deadline para fechamento. 

Além de ser muito mais atrativo o cadastro com o site pronto, funcionando, podendo ver todo 

o seu potencial e utilidade. 

 

Outra importante escolha metodológica para este novo trabalho foi não realizar o 

cadastramento direto de qualquer empresa ou profissional, mesmo com o seu consentimento. 

De forma que a inclusão no site é condicionada à ação ativa do usuário de acessar e preencher 

o formulário. Em 2010, ganhamos centenas de cadastros coletando os dados por telefone ou 

em pesquisas na internet, principalmente em categorias como Espaços para Shows, 

Sonorização, Estúdios de Ensaio, Técnicos de Som e Luz, Roadies, entre outros serviços mais 

operacionais. Entretanto, um site traz questões de privacidade e segurança que exigem maior 

cautela e prevenção na divulgação pública de dados pessoais de terceiros, que deve ser 

expressamente autorizada. 

 

Como pudemos ver neste novo mapeamento, ao receber cadastros que preferiram não 

divulgar endereço, telefone, Facebook ou foto, por exemplo. Da mesma forma que alguns 

profissionais que alimentam as redes sociais de determinadas empresas informaram que 

estavam aguardando permissão da gerência para realizar o cadastro. Outra situação que 

vivenciamos relacionada a esta questão foi quando solicitamos a atualização dos dados de um 

estúdio de ensaio cadastrado em 2010, por telefone, e o proprietário afirmou que não tinha 

conhecimento do projeto e não tinha autorizado a sua inclusão, questionando ainda o seu não 

enquadramento também como estúdio de gravação, já que ele possuía experiência na área. 

 

Então, também por estes fatores, decidimos que o preenchimento dos dados deve ser 

feito exclusivamente pelo profissional ou empresa, para evitar possíveis problemas futuros. 

Assim, nenhum cadastro de 2010 foi automaticamente incluído no site, dependendo da ação 

do prestador para escolher a(s) categoria(s), selecionar imagens, faixas de áudio, vídeos e 

ainda consentir com a exposição de dados de contato e links de redes sociais. 
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6. REALIZAÇÃO 

 

 

Este trabalho começou a ser desenvolvido em meados de maio de 2013, com o início 

do semestre acadêmico. Em junho, foi contratado o designer, que começou de imediato a 

produção do novo site. Enquanto isso, atualizei a página antiga e os formulários do Google 

Docs utilizados para o cadastramento em 2010. 

 

Foi criada uma nova fan page no Facebook, porque não foi possível alterar o nome 

da anterior, que continha a indicação do ano. O perfil no Twitter também foi atualizado e a 

conta do Orkut, desativada. Assim, no dia 27 de junho, divulguei nas redes a retomada do 

projeto e enviei e-mails para todos os cadastrados na primeira edição, solicitando a 

atualização dos seus dados. Então, iniciei os contatos, principalmente através do Facebook, 

com os prestadores de serviço não cadastrados anteriormente, que começaram a atuar no 

mercado nos últimos três anos ou que exercem funções incluídas no projeto apenas no seu 

novo formato. 

 

Neste período também, fiz os convites para a escrita dos artigos e solicitei a 

autorização de alguns fotógrafos para a utilização das imagens de destaque das categorias na 

home. 

 

O prazo para entrega do site combinado com o desenvolvedor foi 03 de julho, para 

que eu alimentasse o conteúdo e pudesse lançar no dia 13, quando é comemorado o Dia 

Mundial do Rock. Porém, o designer responsável pelo site teve problemas com o 

programador front-end que ele contratou e precisamos combinar diversos novos prazos para 

finalização dos últimos ajustes, que também não foram cumpridos. 

 

Então, no dia 02 de agosto, esta equipe foi completamente desligada e contratei um 

novo desenvolvedor, que entregou o site pronto, no dia 04, com as correções necessárias e 

também algumas melhorias não contempladas no primeiro acerto. Esta necessidade de 

contratação de mais uma pessoa gerou o dobro do custo planejado inicialmente. 

 

No dia 05 de agosto, o site foi finalmente lançado e iniciada a sua divulgação por 

meio das mídias sociais e assessoria de imprensa. 
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Desde então, diariamente, venho alimentando o sistema com novos cadastros que 

estão sendo realizados e atualizando dados solicitados pelos profissionais após verem o seu 

perfil no ar. 

 

Paralelamente a estes últimos processos, foi realizada a produção da presente 

memória. 
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7. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

Até a presente data de 11 de setembro de 2013, com pouco mais de um mês no ar, o 

site já apresenta mais de 6.000 visitas, sendo mais de 4.000 visitantes únicos, mais de 20.000 

page views, com uma média de visualização de quase 4 páginas por visita e duração média de 

quase 4 minutos por visita. 

 

A fan page do Facebook, criada há um mês, já conta com mais de 800 opções 

“curtir”, enquanto a conta do Twitter, utilizada desde 2010, tem pouco mais de 500 

seguidores. 

 

O site foi lançado no dia 05 de agosto com 166 perfis de empresas e profissionais. 

No momento, já são quase 227. 

 

Como resultado da assessoria, foram publicadas matérias nos sites A Tarde Online, 

iBahia e Whiplash!, o produto foi ainda pautado pela rádio Globo FM e concedi entrevista ao 

programa Multicultura da rádio Educadora FM. 

 

Um estudo de caso sobre o Guia de Produção do Rock, submetido durante o período 

de desenvolvimento do site, foi aprovado para o Encontro Nacional de Produção Cultural, que 

este ano acontece em Salvador, em outubro. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Em primeiro lugar, reconhecemos, desde 2010, que um mapeamento deste tipo não é 

capaz de esgotar todos os profissionais atuantes no setor, nem poderia este ser o nosso 

objetivo. Principalmente agora quando a inclusão de uma empresa ou profissional depende da 

sua ação direta em fazer o cadastro e muitos não têm interesse.  

 

Consideramos satisfatórios os resultados alcançados até este momento, com a certeza 

que o projeto ainda vai crescer consideravelmente em números de acesso e cadastros. Apesar 

de notarmos ausências pontuais de alguns importante prestadores de serviço, acreditamos que, 

como um todo, o projeto já dá conta de representar bem a cadeia produtiva do rock 

soteropolitano. 

 

Os relatórios de estatísticas de acesso mostram uma quantidade significativa de 

visitantes únicos e page views para o tempo disponível no ar, assim como a relação de 

visualização de páginas por visita e duração média da visita, que demostram que o usuário 

realmente levou um tempo navegando no site, explorando seu conteúdo. 

 

A repercussão do lançamento nas mídias sociais, entre a cena e demais interessados, 

foi bastante positiva e acreditamos que a assessoria de imprensa ainda renderá mais matérias 

nos próximos dias. A média de cadastros diários após o lançamento é superior à quantidade 

do período inicial de mapeamento, tanto os cadastros espontâneos como daqueles 

profissionais contatados anteriormente que não responderam, mas se interessaram ao ver o 

produto pronto. 

 

A inclusão das novas categorias também trouxe um resultado interessante, visto o 

número de cadastros em ensino e lutheria, por exemplo. O cadastro agora também ficou mais 

atrativo, em um formulário próprio e não do Google Docs, e mais prático pela possibilidade 

de anexar os arquivos durante o preenchimento.  

 

Mesmo a após a entrega deste TCC, o site continuará sendo atualizado regularmente 

com os novos cadastros, categorias que ainda não estão visíveis por falta de perfis devem ser 
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exibidas e os destaques das áreas e funções podem ser renovados com a inclusão de novos 

prestadores. Assim como os artigos continuarão sendo escritos e os contatos úteis atualizados. 

 

Para um breve futuro, já planejamos a implementação de diversas melhorias para 

facilitar ainda mais a navegação e proporcionar mais funcionalidade ao produto, bem como o 

aprimoramento de versões mobile para smartphones e tablets, além do desenvolvimento de 

um aplicativo para sistemas iOS e Android. 

 

Do mesmo modo, pretendemos expandir o escopo da pesquisa para toda a música 

independente do estado da Bahia. 

 

Tendo em vista contribuir cada vez mais para a profissionalização e fortalecimento 

dos cenários locais, estimulando a criação de redes, com o reconhecimento e organização do 

setor e suas categorias, e ainda incentivar o desenvolvimento de projetos semelhantes em 

outras áreas e estados. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Home 
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Apêndice B – Página de categoria 
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Apêndice C – Página de perfil com galeria de imagem 
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Apêndice D – Página de perfil com galeria de vídeo 

 

 



47 

Apêndice E – Página de perfil com galeria de áudio 
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Apêndice F – Página de contatos úteis 

 

 
 



49 

Apêndice G – Página de artigos 
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Apêndice H – Página de cadastro 

 

 


