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Resumo 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Comunicação com Habilitação 

em Produção em Comunicação e Cultura apresenta fundamentação teórica e memorial 

descritivo do processo de criação e produção do podcast Nu Ripíti. O produto tem como 

objetivo promover um diálogo sobre as plataformas de streaming, a ferramenta playlist e a 

difusão artística da cena musical independente de Salvador através de um episódio. Será 

discutido a relevância das playlists no atual consumo de música, além da criação de uma playlist 

apenas com artistas independentes da Bahia. Com a intenção de selecionar, indicar e discutir 

música, o podcast resultará em uma playlist oferecida na própria plataforma streaming de 

música, Spotify. 

 

Palavras-chave: playlist, podcast, plataforma de streaming, mercado musical, música 

independente, música baiana. 
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Introdução 

 

Sou uma consumidora compulsiva de música em plataformas de streaming. A música 

me acompanha desde a hora em que eu acordo, quando eu tomo banho, em meus percursos 

diários, nas minhas trocas de playlists entre amigos, nos meus compartilhamentos em redes 

sociais, nas horas de estudo e até quando tenho um episódio de insônia e preciso relaxar para 

dormir. 

Desde, pelo menos, a invenção do fonógrafo1, a música vem progressivamente se 

tornando um fenômeno cada vez mais presente no nosso cotidiano. Entretanto, com a chegada 

das tecnologias digitais, o fenômeno se acelerou em ritmo exponencial e a música foi se 

transformando em um produto que hoje em dia, cabe nos nossos bolsos. 

Tive meu primeiro contato com um player digital de música ainda muito nova. Em 

meados dos anos 2000 ganhei um aparelho MP3 do meu pai e levava ele para todos os lugares. 

Já em 2015 fiz minha primeira conta no serviço de streaming, Spotify, e desde, há 7 anos nunca 

deixei de ter a assinatura. 

Os serviços de streamings se destacam por inúmeros fatores no consumo musical dos 

usuários. As plataformas oferecem ao público uma série de possibilidades dentro de suas 

interfaces, desde a escolha das músicas no catálogo e a ordem na qual deseja reproduzi-las, até 

a possibilidade de sociabilidade entre os usuários, se aproximando do modelo de rede social.  

Uma das principais ferramentas das plataformas de streaming são as playlists. Os 

serviços de música online oferecem ao usuário a possibilidade de criar uma lista com as músicas 

de sua preferência a partir de seus gostos pessoais. Seguindo uma lógica parecida com as antigas 

fitas cassetes e as programações musicais da rádio, as playlists podem reunir músicas e artistas, 

podendo ou não ter um tema estabelecido para a curadoria. 

Durante muito tempo acreditei que criar playlists fosse apenas um hobby, mas na 

disciplina de Oficina de Assessoria em Comunicação, ao ter meu primeiro contato com 

empresas de que produziam e vendiam playlists, constatei que se tratava também de uma 

atividade profissional. Durante o semestre eu desenvolvi um plano de ação para uma empresa 

 
1 Segundo o DICIO, Dicionário Online de Português, fonógrafo é um aparelho que reproduz os sons por um 

processo mecânico. 



 

 

que criava playlists personalizadas para marcas. Tive uma identificação imediata com a 

proposta e comecei a estudar sobre o mercado.  

Alinhando minha paixão por música, o meu consumo diário em plataformas de 

streaming, meu hobby de criar playlists e meu hábito de ouvir músicas repetidamente, nasceu 

o No Repeat.  Ele surgiu como uma vontade de criar playlists que entrassem no cotidiano das 

pessoas que as ouvissem. O nome surgiu a partir da ferramenta repeat dos players de músicas, 

que tem a função de colocar a música em repetição, a qual eu costumo usar muito durante o 

meu tempo nas plataformas. Meu desejo, através de uma seleção de músicas, é gerar em outras 

pessoas o sentimento de identificação com a playlist para que ela seja ouvida mais de uma vez, 

entrando no repeat. Eu tinha uma ideia central, mas ainda não sabia como executá-la de maneira 

prática.  

Em 2020, no componente Temas Especiais em Radiojornalismo, consegui aplicar de 

maneira prática a ideia do No Repeat. Tive a oportunidade de desenvolver um podcast com 

tema livre, e vi ali a oportunidade de falar sobre playlists. Era a virada de chave que faltava 

para que o meu produto começasse a tomar forma. O formato de podcast se encaixou 

perfeitamente no desenvolvimento do No Repeat. Foram ao todo 10 episódios, cada um com 

um tema e uma seleção diferente de músicas. Além de aplicar meus conhecimentos para criação 

de uma seleção de música, eu conseguia contar um pouco da história de cada música e justificar 

o motivo dela entrar no modo repeat.  

A decisão por produzir um podcast, parte da minha vontade de produzir um conteúdo 

interativo, democrático e acessível. Desejo dar sequência ao trabalho que comecei na disciplina 

de Temas Especiais em Radiojornalismo para expandir o podcast, ora alterando o nome para 

Nu Ripíti com o objetivo de se aproximar da reprodução oral brasileira da palavra.  

Minha intenção é que os conteúdos produzidos sejam úteis para interessados(as) e 

trabalhadores(as) da área, mas principalmente para artistas e agentes da cena musical 

independente baiana, uma vez que entendo as plataformas e as playlists como espaços potentes 

para o desenvolvimento de carreiras. Expandir esses conhecimentos é fortalecer a cena 

independente de música da Bahia.  O diálogo entre artistas independentes e playlists movimenta 

a discussão do uso das plataformas de streaming enquanto espaços para a criação de conteúdos 

e redes de comunicação entre usuários e artistas. 

Assim, o podcast Nu Ripíti tem o objetivo promover a difusão artísticas da cena musical 

da Bahia, através de um programa para a criação de forma técnica de uma playlist apenas com 



 

 

músicas de artistas da cena independentes. Além de discutir de que modo esses artistas estão 

utilizando essas novas ferramentas e como eles podem se beneficiar do mercado de playlists.  

Este memorial está dividido em duas partes: na primeira, será a fundamentação teórica 

com os conceitos e dados que nortearam a elaboração do produto; já na segunda parte, farei um 

relato de construção do podcast, detalhado as etapas de elaboração, planejamento e execução 

do Nu Ripíti.  

 

1. A Indústria fonográfica e os novos hábitos de escuta. 

1.1. Da agulha às playlists 

 O consumo de música na vida cotidiana é uma realidade observada cada vez mais. 

Atualmente é muito comum ver pessoas na rua ouvindo música no caminho para o trabalho, no 

transporte público ou durante uma corrida. A música ocupa hoje espaços importantes nas rotinas 

e é possível associar o seu consumo a atividades comuns e corriqueiras. 

O surgimento da indústria fonográfica - conjunto de empresas responsáveis pela 

gravação, edição e distribuição de mídias sonoras - está alinhado ao desenvolvimento dos 

sistemas de som domésticos e das mídias capazes de armazenar músicas. Foi a partir do 

constante investimento em tecnologias de difusão do som que a indústria fonográfica se 

consolidou como uma notória e lucrativa indústria cultural no mundo2.   

O consumo musical mudou a partir do desenvolvimento das primeiras mídias que 

permitiam a gravação, armazenamento e execução das produções, com destaque para a criação 

do fonógrafo e do gramofone, no final do século XIX e começo do século XX. Antes disso, as 

práticas musicais ficavam restritas a execução em tempo real, necessitando de apresentações ao 

vivo. Com o surgimento dessas mídias capazes de gravar e reproduzir áudio, a música ganha 

um novo espaço na indústria. 

O surgimento do vinil (também conhecido como LP), em 1948, foi precedido por mais 

de meio século de história de gravação, que tinha ao longo desse período discos com duração 

restrita a apenas três minuto (EVANS, 2014, p.8). O desenvolvimento tecnológico do disco, 

 
2 O mercado fonográfico mundial atingiu o faturamento de US$ 25,9 bilhões em 2021, com um crescimento de 

18,5% em relação ao ano 2020, segundo dados da Federação Internacional de da Indústria Fonográfica (IFPI).  

 



 

 

abriu caminho para a revolução dos vinis, um quarto de século mais tarde. No final da década 

de década de 1940, a Columbia Records lançou o long-play em vinil, que permitia o 

armazenamento e execução de mais de 22 minutos em apenas um lado (EVANS, 2014, p.36). 

Assim, diversas músicas poderiam ser ouvidas juntas em apenas uma mídia.  

Seguindo o crescente desenvolvimento da tecnologia, no ano de 1963, surgem as fitas 

cassetes, tornando possível a gravação doméstica de músicas. A mídia ganhou destaque na 

indústria da música partir do lançamento dos walkmans, no ano de 1979. Foi a partir do 

desenvolvimento dessa tecnologia, que a música começou a ocupar novos espaços, 

possibilitando sua presença em atividades que até então não eram possíveis pela dificuldade de 

locomoção dos aparelhos de som domésticos. 

O surgimento do CD (Compact Disc) no ano de 1982, marcou o período de maior 

faturamento da indústria fonográfica. O lançamento da mídia marcou o início da digitalização 

da música, permitindo uma produção de baixo custo, o que favoreceu exponencialmente o 

crescimento da indústria (MOSCHETTA, P. H.; VIEIRA, J, 2018, p. 262).  No entanto, também 

foi a partir do surgimento dessa mídia, que a indústria passou a combater a pirataria. A cópia 

ilegal tinha uma reprodução, fiel e sem perdas na qualidade do som, se tornando uma prática 

comum. A mesma permaneceu invicta até o final do séc. XX, com o surgimento do formato 

MP3.  

A expansão da internet e da banda larga favoreceram a distribuição e consumo de 

música no formato digital, sendo o MP3 o formato mais popular. Com um formato de 

compartilhamento (peer-to-peer, ou P2P, de pessoa para pessoa), sites ilegais de troca de 

música começaram a ganhar muita popularidade, sendo o Napster o mais conhecido.  Criado 

em 1999, o aplicativo consistia em uma plataforma online onde usuários compartilhavam e 

trocam músicas. Esse fato demostra a busca por meios alterativos e gratuitos, que revela o 

caráter social da música, possibilitando a integração e trocas de produtos entre usuários 

distintos. No ano de 2001, o Napster foi considerado ilegal, e após uma indenização milionária 

à indústria fonográfica, imposta pela justiça, faliu e fechou as portas na época 

(KISCHINHEVSKY e CAMPOS, 2015, p. 206). Desde então, compartilhar e baixar música 

tornou-se um hábito de consumo que ajudou na transformação da indústria fonográfica.  

A criação de sites de compartilhamento foi o pontapé inicial para o consumo de música 

na internet, e é através desse contexto que as plataformas de streaming de música surgem. 

Diferentemente do que ocorria no download, no qual o arquivo era descarregado e armazenado 

no computador, o streaming segue a lógica contrária, ao invés do usuário armazenar o arquivo, 



 

 

ele recebe, em tempo real, os dados transmitidos a partir de uma plataforma online (ARAÚJO e 

OLIVEIRA, 2014, p.129).  

Passados anos de combate à distribuição da música em meios digitais, em que a redes 

P2P foram alvo de milionárias disputas judiciais, uma nova geração de portais surge no mercado 

internacional, buscando acordos de licenciamento com a indústria fonográfica e negociando de 

país a país (KISCHINHEVSKY e CAMPOS, 2015, p. 207). É nesse cenário que surgem as 

principais plataformas de streaming, com a proposta de oferecer um vasto catálogo musical 

online de forma legalizada.  

Segundo o Relatório Global de 2022 da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica (IFPI), que tem como objetivo apresentar a performance do mercado fonográfico 

mundial, a popularização da música gravada em serviços de streaming tem sido fundamental 

para a recuperação financeira dos agentes da indústria fonográfica. O setor foi o responsável 

por 65% de toda a receita do mercado fonográfico e fechou o ano de 2021 com um total de 523 

milhões de assinantes pagantes. Segundo o relatório da Pro-Música, Associação da Indústria 

Fonográfica Nacional, o Brasil atingiu R$ 2,111 bilhões em faturamento na indústria da música, 

sendo o serviço de streaming responsável por 85,6% de toda receita.  

 

 

Gráfico 1 - Faturamentos da Indústria Fonográfica no Brasil de 2003 a 2021.  

Fonte: Associação da Indústria Fonográfica Nacional (Pro-Música), 2021. 

 

No Spotify, empresa sueca fundada em 2008, os assinantes do serviço possuem acesso 

a um vasto catálogo de álbuns e produções musicais, sem a necessidade de armazenamento 

físico e nem de ter que pagar por cada uma delas. O acesso ao conteúdo é temporário e é 

concedido por meio de um plano gratuito ou através de uma assinatura mensal paga. O plano 



 

 

gratuito permite que o usuário tenha acesso a todo o catálogo disponível, mas limita a 

experiência impossibilitando o download para ouvir em modo offline e a escolha da ordem da 

reprodução das músicas. Ademais, a alternativa de plano gratuito, é financiada através de 

anúncios publicitários presentes durante a execução.  

Segundo dados da pesquisa realizada nos anos de 2019 e 2020 pela Associação 

Brasileira de Música Independente (ABMI), que tem como objetivo analisar o mercado de 

música independente no Brasil, o Spotify possui a maior quantidade de assinantes pagos no 

Brasil, e a sua presença é extremamente importante e simbólica no novo momento da indústria 

fonográfica. No Brasil desde 2014, a plataforma detém cerca de 61,6% do total de assinantes, 

como mostram os dados de 2020 registrados pela ABMI: 

 

Gráfico 2 - Porcentagens usuários nas plataformas de streaming no ano de 2020. 

Fonte: Associação Brasileira de Música Independente (ABMI), 2020.  

 

Ao optar pela assinatura paga por meio de uma mensalidade, o usuário tem o acesso 

ilimitado a todas as funções e ferramentas disponíveis, podendo escolher a ordem que deseja 

ouvir e ainda salvar as músicas no seu dispositivo, o que permite um acesso sem necessidade 

de conexão com a internet.  O streaming se diferencia por oferecer uma série de possibilidades 

dentro de suas plataformas, desde a escolha das músicas no catálogo e a ordem na qual deseja 

reproduzi-las, até a possibilidade de sociabilidade entre os usuários, se aproximando do modelo 

de rede social, de acordo com Jeder Janotti ao criar o termo escuta conexa:  

 

Inspirado na cultura da conectividade, proponho o termo “escuta conexa” como 

chave de reflexão sobre os modos de acessar e compartilhar música em 



 

 

ambientações digitais. Escuta conexa é uma tessitura da intriga (narrativização) 

que, a partir da sonoridade musical, acopla elementos heterogêneos, os quais vão 

desde o aparelho auditivo como disparador dos processos de escuta até suas 

modulações por objetos como fones, caixas acústicas, aplicativos e plataformas 

(2020, p.30). 
 

A música na era digital é marcada pela sua desmaterialização e conversão em fluxo de 

dados. Com a escuta em plataformas digitais, perde-se a experiência tátil e material no 

consumo. Na era do vinil e do CD era necessário manusear as mídias físicas para colocá-las nos 

aparelhos de som, realizar as trocas de disco, ler as letras nos encartes e guardar os álbuns em 

coleções físicas. Com a entrada na música na era digital, o consumo da música cabe em nossos 

bolsos, com acesso a um catálogo gigantesco onde quer que estejamos. 

Além das mudanças físicas no consumo das músicas, os hábitos de escuta se modificam 

dentro das plataformas. A playlist – lista de reprodução - tem se tornado a principal forma de 

consumo de música em serviços de streaming atualmente.   

 

1.2. Entendendo as playlists. 

A maneira de consumir música se alterou muito conforme a evolução dos suportes 

tecnológicos, sendo a música um produto cultural sensível que acompanha as transformações 

da sociedade. Uma das principais ferramentas que pode ser encontrada em todas as plataformas 

de streaming disponíveis são as playlists. É oferecida ao usuário a possibilidade de criar uma 

lista com as músicas de sua preferência a partir de seus gostos pessoais. Seguindo uma lógica 

parecida com as antigas fitas cassetes e as programações musicais da rádio, as listas de 

reprodução podem reunir diferentes músicas, podendo ou não ter um tema estabelecido para a 

curadoria. 

As playlists presentes nas plataformas de streaming podem ser divididas em dois 

processos de curadoria: as geradas automaticamente pelo próprio serviço e as de criação 

humana.  Enquanto as automáticas acessam a base de dados para a confecção de uma lista de 

música, as playlists manuais podem ser feitas por especialistas e usuários, possuindo razões que 

extrapolam a racionalidade.  

O uso dos dados produzidos por usuários enquanto usam as plataformas de streaming 

de música são a base para a construção de playlists algorítmicas disponibilizadas pelas 

plataformas. O que muda nas escutas musicais em ambientações digitais é a presença ubíqua 

de sistemas de recomendação baseados em indicações algorítmicas (JANOTTI JR, 2020, p. 34). 

Utilizados os dados coletados, as organizações oferecem um sistema de recomendação de 



 

 

músicas que constroem novas relações com os ouvintes, promovendo uma experiência de 

consumo diferenciada e personalizada.  

No Spotify existem diversas listas de reprodução personalizadas para cada usuário, 

como é o exemplo da Descobertas da Semana. Toda semana os assinantes da plataforma 

recebem uma lista de 30 músicas novas compatíveis com os gostos individualizados.  Para fazer 

a seleção, o algoritmo combina dados do seu histórico de reprodução com informações da rede, 

sugerindo itens que outros utilizadores com gostos semelhantes consomem (MOSCHETTA, P. 

H.; VIEIRA, J, 2018, p. 267).  

Por mais avançados que sejam o sistema de recomendação por algoritmos das 

plataformas, as playlists automáticas não alcançam o mesmo nível de sensibilidade da curadoria 

humana. A seleção manual de músicas tende a ser mais ousada e capaz de agregar novas e 

perspectivas, oferecendo aos usuários a surpresa e o inesperado, enquanto a maioria das 

playlists geradas a partir do sistema de recomendações indicam músicas com gêneros e artistas 

semelhantes. 

As seleções manuais que passam por curadores e especialistas ainda prevalecem e são 

relevantes nos catálogos, como afirma Jeder Janotti,  

 

Aliás, ao contrário do que a presença massiva dos robôs de indicação pode fazer 

imaginar, a curadoria humana continua em alta no universo do consumo musical, 

fato que pode ser atestado pela presença de profissionais especializados em 

construção de playlists e posicionamento de artistas na ambientação de mídias 

conectadas (2020, p.34). 
 

No Spotify, as playlists editoriais são seleções de músicas criadas por curadores e 

especialistas da plataforma para diferentes gêneros, humores e atividades (SPOTIFY FOR 

ARTISTS, 2022). Um exemplo de playlists editorial é Rap Caviar, uma das mais populares do 

Spotify com cerca de 14 milhões seguidores e responsável por apresentar ao público diversos 

artistas da cena do hip hop. Caso alguma música seja adicionada à lista de reprodução editorial 

pelo time de editores da plataforma, ela certamente conseguirá atingir muitos novos ouvintes, 

ampliando o seu desempenho no mercado da música. Com catálogos abundantes de produções 

musicais, as playlists de curadoria são fundamentais no processo de descobrir novas músicas 

no meio de tantas possibilidades.  

Já as playlists construídas pelos próprios usuários ficam armazenadas nos perfis 

individuais e compõem uma espécie de coleção musical de cada assinante. Ao assinar alguma 

plataforma de streaming de música, o usuário possui seu próprio perfil com suas playlists 

pessoais e outras que ele segue, gerando assim, um acervo pessoal de músicas. 



 

 

Muitos assinantes das plataformas criam playlists para ouvir durante determinadas 

situações, como trabalho, academia ou estudos. Essas seleções musicais são ouvidas 

recorrentemente e geralmente são acessadas pela demanda da situação. Outra situação que as 

playlists podem estar envolvidas, é para uma ocasião com tempo e data definidas. Criar uma 

playlist para uma viagem específica, permite desenvolver memórias a partir das músicas 

selecionadas, podendo revisitar as sensações através dessas canções posteriormente. 

Fora a função de armazenar músicas por determinados temas e ocasiões, as playlists 

entram na lógica de sociabilidade das plataformas de streaming.   Com a possibilidade de criar 

e compartilhar playlists, a ferramenta incentiva a socialização entre usuários, permitindo que a 

seleção criada seja seguida e ouvida por outros assinantes. Escutar música também é partilhar 

conexões e sentir-se agrupado através de sonorizações e categorizações musicais (JANOTTI 

JR, 2020, p. 38). 

Seguindo, assim, uma lógica de rede social, as plataformas oferecem uma série de 

possibilidades de interações das playlists com outros usuários.  Conforme citado por Araújo e 

Oliveira (2014): 

Em síntese, a dimensão e diversidade do catálogo de artistas presentes numa lista 

de programas de streaming fazem com que seu serviço seja muito útil quando se 

pretende descobrir música nova e construir relações com outros ouvintes, já que 

a plataforma permite tal interação, sendo também um tipo de rede social 

(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2014, p.133). 

 

Em 2021 o Spotify disponibilizou uma nova ferramenta de interação entre seus usuários. A 

Playlist Match é uma lista de músicas compartilhada de duas até dez pessoas que combina o 

seu gosto musical com o de outros usuários. A plataforma cria um match e disponibiliza as 

combinações musicais com base nos dados dos usuários, permitindo que ambos visualizem 

músicas que têm em comum ou não. A ferramenta ganhou destaque pois possibilita a criação 

de laços entre os usuários com base em suas preferências musicais. 

Independentemente do fato de serem autorais, automáticas ou criadas por algum 

curador, as playlists se destacam como formato no atual consumo da música. Seja no rádio, 

televisão, disco ou streaming, uma seleção musical é fundamental para a construção de afeto 

(SANTOS, 2020, p.13). Assim, as playlists se apresentam como ferramentas importantes no 

consumo da música, permitindo uma seleção especial e direcionada.  

 



 

 

 1.3 Podcast playlist: um novo modelo de prescrição musical.  

 

Não foi apenas o hábito de escuta que foi modificado a partir da inserção da música 

gravada na era digital, a difusão e o acesso às produções também foram alterados. Entendida 

como uma ação da comunicação para a construção de gostos não determinantes, mas 

condicionantes, a ideia de prescrição musical serve como base para compreender a circulação 

de sentidos musicais (SANTOS, 2020, p.42). Inicialmente, o primeiro difusor de uma canção é 

o seu próprio autor, mas, seguindo uma lógica comercial, é necessário que terceiros participem 

da promoção e lançamentos para que a música alcance um maior público. Além dos suportes 

físicos necessários para o compartilhamento dessas canções e mídias de difusão como rádio e 

televisão, a opinião e indicação humana é uma peça fundamental para a inserção de músicas no 

repertório do público.  

Segundo Juan Ignacio Gallego Pérez, autor base para o conceito da prescrição musical, 

a ideia evidencia a intenção das práticas de difusão da música, explicando as maneiras pelas 

quais as músicas são recomendadas ou oferecidas. Assim, a prescrição musical se encontra em 

um processo comunicacional da música que é composto por uma complexa rede de trocas 

comunicacionais da obra (SANTOS, 2020, p.43).  

A divulgação e indicação de músicas sempre esteve ligado aos meios de massa, uma vez 

que, a indústria fonográfica sempre inseriu canções em programações de rádio e televisão para 

a propagação das obras. A prática de divulgadores musicais, que intermediava as relações entre 

as gravadoras e as emissoras de rádio, está diretamente ligada ao papel histórico da rádio como 

principal canal de “mediador e curador” do consumo de músicas (SANTOS, 2020, p.44). A 

indicação musical ficou muito conhecida a partir das programações musicais da rádio, e 

programas musicais passaram a ocupar uma grande parte das programações.  

Assim, com estratégias agressivas e o poder de convencimento, programadores 

recomendaram músicas ao público que buscava nas rádios recomendações de novas músicas. 

Logo, as programações musicais radiofônicas podem ser enquadradas como atos prescritivos, 

uma vez que, prescrição musical é o ato de pré-selecionar e orientar o consumo das músicas 

para uma seleção classificada por gêneros, artistas ou músicas determinadas, levando em conta 

as condições de escuta, a recepção e o resultado afetivo (SANTOS, 2020, p.49). 

Com o início da era digital, a lógica de prescrição de músicas se transformou e criou 

novas formas de exercer influências no poder de compra musical, e a playlist ganha um espaço 

importante nesse novo contexto. Após muitas mudanças nos suportes e hábitos de escuta, ela 



 

 

ocupa um espaço indispensável na audição da música gravada, não mais como um modelo 

radiofônico. 

O ato de prescrição musical necessita da reputação e credibilidade do seu prescritor. Ao 

longo da história alguns personagens foram importantes nesse modelo, como apresentadores de 

programas radiofônicos e televisivos, críticos de música e programadores de televisão, seguem 

no imaginário como agentes confiáveis na indicação de canções. Personalidades como 

Chacrinha, Silvos Santos e Faustão, através de quadros musicais em seus programas semanais, 

promoviam apresentações lançamentos de músicos ao grande público. A lógica da prescrição 

musical se alterou com a passagem da música gravada dos meios físicos para os meios digitais, 

mas a figura do curador e a sua reputação, seguiram como fatores determinantes para o sucesso 

de uma seleção musical. Alguns outros elementos são fundamentais para a construção da 

credibilidade de uma playlist. A imagem de capa, número de seguidores e frequência na 

atualização, são fatores importantes para a autoridade passada pela seleção, e 

consequentemente, resultam no número de pessoas que irão ouvir e seguir a playlist.  

Os serviços de streaming funcionam como grandes acervos musicais, que armazenam 

em suas bibliotecas as músicas salvas e playlists de cada usuário, além disso, oferecem podcasts 

dentro de suas plataformas. Seguindo um modelo radiofônico, os podcasts são produtos de 

áudio que são previamente gravados, editados e armazenados para escutar quando quiser, cuja 

principal característica é o formato de distribuição que os diferencia dos programas de rádio 

tradicionais (LUIZ et al., 2010, p. 2).  

Os podcasts trouxeram muitas características das rádios para a sua construção, como 

vinhetas, efeitos sonoros de transição e apresentadores. Mas é pela sua disponibilidade para ser 

ouvido online e a qualquer momento que o podcast se diferencia, como defendem Luiz et ali: 

 

Diferentemente da radiodifusão, chamada também de broadcasting, onde o 

ouvinte recebe passivamente as informações de áudio passadas através de ondas 

eletromagnéticas por uma central de distribuição e é recebida por um aparelho de 

rádio somente nos locais e momentos disponibilizados pela central de 

distribuição, o podcast é disponível a qualquer momento e a qualquer pessoa que 

assinou e baixou o arquivo quiser. (LUIZ et al., 2010, p. 4). 
 

É possível encontrar nas plataformas de streaming produtos que evidenciam essa 

semelhança com as programações do rádio, como por exemplo, a playlist Caminhos Diários do 

Spotify, que é personalizada para cada usuário, a partir de seus comportamentos de escuta. 

Apostando no espaço ocupado pelas plataformas no dia a dia de seus assinantes, a plataforma 

oferece uma playlist que intercala músicas com pequenos podcasts informativos. Essa seleção 



 

 

tem o intuito de manter o ouvinte informado, além de promover o consumo de músicas e 

podcasts seguindo a linha já conhecida e popularizada do rádio de acompanhar ouvintes em 

seus trajetos diários.  

Muitas das ferramentas e espaços das plataformas de streaming, têm como base as 

programações de rádio. Segundo Moschetta e Vieira, os recursos disponibilizados pelas 

plataformas de streaming não são totalmente novos: 

 

Muitos dos recursos do Spotify demonstram um lastro histórico ao remeter a 

estas atividades, como as estações de rádio e a criação de playlists. Algumas 

práticas de curadoria no meio digital são representações simbólicas de 

atividades que o utilizador já fazia antes do streaming. Sendo assim, seu uso 

não cria novas lógicas de consumo, mas sim adaptações e domesticações de 

comportamentos já existentes anteriormente ao contexto digital 

(MOSCHETTA, P. H.; VIEIRA, 2018, p. 287) 

 

Assim, essa proposta também parte da inspiração nas programações da rádio e suas 

curadorias musicais. Os espaços ocupados por locutores e editores de rádios, foi fundamental 

para a expansão da indústria fonográfica, e quando levamos essa lógica para as plataformas de 

streaming, o podcast se encaixa perfeitamente para a apresentação e prescrição de músicas. 

Com a intenção de selecionar, indicar e discutir música, o Nu Ripíti busca entreter e cativar o 

ouvinte em um programa de podcast, que resultará em uma playlist oferecida na própria 

plataforma digital.  

Ademais, a escolha do formato podcast para a construção deste produto parte da 

necessidade de espaço para o diálogo durante criação de uma playlist de artistas independentes 

da Bahia no serviço de streaming Spotify. A partir do momento que uma playlist é criada e 

disponibilizada em plataformas de streaming, apenas a seleção de músicas fica visível para 

aqueles que desejam segui-la. Como defendido neste memorial, playlists são formatos capazes 

de transferir afetos e dialogar sobre a escolha dessas músicas permite expandir as mensagens 

que serão passadas. 

Ouvir música repetidamente é um comportamento que pode gerar recordações e 

memórias. Seguindo a lógica, o Nu Ripíti vem a partir da ferramenta “repeat”, que permite de 

ouvir novamente. Com o objetivo de construir uma seleção de músicas, o Nu Ripíti busca 

envolver os ouvintes à cena de música independente da Bahia, para que eles sigam a playlist 

coloquem em seus repeats, como sugere o nome.  

 

 



 

 

2. Relato de Construção  

 2.1 O produto  

 

O Nu Ripíti surgiu a partir de uma observação e estudo do consumo de música em 

plataformas de streaming durante a disciplina de Assessoria de Comunicação, com o professor 

Claudio Cardoso. Foi desenvolvido durante o semestre um de plano de comunicação para a 

empresa OLA Music Branding, especializada em curadoria de musical para marcas.  

O trabalho desenvolvido com a OLA, permitiu a expansão de conhecimentos com o 

mercado de music branding 3que foi definido por, Rafael Achutti, um dos fundadores da 

Bananas Music Branding, marca especializada em curadoria musical para marcas, como:  

Music Branding é uma estratégia de marketing sensorial que usa a música para 

traduzir em experiência sensorial as principais associações e atributos desejados 

pela marca, presentes na sua própria identidade. Por sua natureza extremamente 

emocional, a música é capaz de criar experiências sensoriais com forte vínculo 

emocional entre marca e público (ACHUTTI, 2018, p. 1).  

O desenvolvimento do plano de comunicação foi o ponta pé inicial da estruturação de 

um produto que pudesse unir a criação de playlists e o consumo de música em plataformas de 

streaming.  O objetivo principal era ampliar os conhecimentos da ferramenta playlist enquanto 

produto cultural que pudesse ser inserido do cotidiano de escuta das pessoas.  

A primeira versão do Nu Ripíti como podcast foi realizada na disciplina de Temas 

Especiais em Radiojornalismo, ministrada pelo professor Maurício Tavares durante o semestre 

suplementar, no ano de 2020, decorrente da crise pandêmica da COVID-19. A entrega da 

matéria era um podcast de tema livre com episódios semanais. O formato permitiu a execução 

prática dos conhecimentos adquiridos acerca da ferramenta playlist,  

A produção e consumo de podcasts se intensificou na pandemia da COVID-19, de 

acordo com a Pesquisa como alternativa à jornais e reportagens da TV, de acordo com a 

pesquisa TIC Domicílios 2021, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). Segundo o relatório, no ano de 2021, 

41 milhões de pessoas realizaram a atividade de ouvir podcasts, cerca de 24 milhões a mais que 

em 2019. O desenvolvimento da ideia surgiu a partir da observação de produtos similares, coma 

devida adaptação para a criação de uma playlist em um programa de podcast de até 10 minutos.  

Em cada episódio um tema era escolhido para a seleção e discussão das músicas. Também havia 

 
3 Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/music-branding. Acessado em: 03 de nov de 2022. 



 

 

a participação um convidado que tinha proximidade com o tema escolhido, através áudio 

previamente gravado para adicionar ao material de áudio.  

Durante a disciplina, o processo de construção do podcast foi aprimorado a partir da 

prática e avaliação de etapas como criação de roteiro, seleção de músicas, captação de áudio, 

locução e edição.  Foram ao todo 10 episódios produzidos de maneira independente e em casa, 

com o telefone celular para a captação de áudio e o programa de áudio Audacity para a edição 

do conteúdo.  

O formato podcast playlist permitiu os comentários críticos acerca do tema no início 

dos episódios na introdução, e logo em seguida a discussão sobre cada uma das músicas 

selecionadas, com o espaço para a inserir a justificativa dos motivos para a seleção de músicas 

entrar no modo repeat dos ouvintes. Cada episódio tinha um tema destino escolhido durante a 

criação do roteiro, podendo ou não ter relação com a época do ano. Houve episódios com 

músicas de novos artistas da Bahia, músicas de trilha sonora de filmes, músicas de 

empoderamento feminino, como incentivo ao voto em candidatas mulheres nas eleições 

municipais de 2020, e até música de Natal para marcar o final do ano. Após cada episódio, os 

ouvintes poderiam acessar a seleção de músicas na plataforma de streaming Spotify. Assim, a 

entrega do conteúdo não se encerrava ao final do episódio, podendo ser estendida com a playlist 

disponível. 

O podcast era enviado apenas para o professor e alunos da disciplina. Por se tratar de 

um produto em laboratório, possibilidade de adicionar pequenos a trechos das músicas 

selecionas em cada episódio, era viável. Entretanto, não seria possível disponibilizar esses 

episódios nas plataformas de streaming, uma vez que a utilização de trechos de músicas não é 

admitida sem a liberação dos direitos autorias de cada obra. É necessário a aprovação de uso de 

uso do autor de qualquer áudio que seja inserido no conteúdo de podcast, caso contrário o 

conteúdo pode ser removido (ANCHOR, 2021). Assim, para não correr o risco do conteúdo ser 

excluído, o No Repeat não foi adicionado a nenhum serviço de streaming, uma vez que a 

inserção de trechos da música indicadas no podcast era de suma importância para a construção 

de um roteiro cativante atraente aos ouvintes.  

Após o encerramento da disciplina, o projeto do No Repeat foi pausado, retomando 

apenas no segundo semestre de 2021, com a inscrição no edital de cultura Na Palma da Mão, 

de recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, redirecionados pela Secretaria Especial da 

Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. 



 

 

A propostas do projeto foi adaptada de acordo com o edital, propondo a criação de 4 

episódios com dois convidados cada para a criação de playlists com músicas de diferentes 

artistas independentes da Bahia de gêneros distintos. O No Repeat foi submetido na categoria 

A, de Difusão Artística na cidade de Salvador e alcançou a colocação 58ª de 34 projetos 

contemplados, ficando como suplente. 

Apesar de não ser realizado via edital, o podcast No Repeat seguiu como proposta para 

a conclusão de curso de Comunicação Social com Habilitação em Comunicação e Cultura da 

Faculdade de Comunicação da UFBA, com a realização de apenas um episódio do podcast com 

uma duração por volta de 30 minutos. O podcast seguiria a mesma linha proposta no edital Na 

Palma da Mão, com convidados que possuíssem proximidade com o tema escolhido para o 

diálogo e criação de uma playlist. 

O nome Nu Ripíti, inicialmente era em inglês, No Repeat, como o próprio nome da 

ferramenta de players de música. Ele surgiu a partir da observação do consumo de música pela 

ferramenta repeat, apresentando já no nome a proposta central do conteúdo: a criação de uma 

seleção de músicas que gerasse nos ouvintes o desejo de reproduzir mais uma vez a playlist.  

Umas das mudanças mais significativas ao ser apresentado como um trabalho de 

conclusão de curso, foi a alteração do nome. Durante a produção do podcast na disciplina de 

Temas Especiais em Rádio Jornalismo, o professor Maurício Trindade solicitou que que a 

pronúncia correta em inglês da palavra repeat fosse mantida. Entretanto, com o desejo de 

aproximar o produto ao público-alvo da palavra, a partir de características fonológicas da Bahia, 

o nome foi modificado para Nu Ripíti. 

 

2.2 Tema  

 

A escolha do tema Artistas Independentes da Bahia foi pautada na admiração por essa 

cena musical, tornando útil conhecimentos adquiridos, sobre plataformas de streaming e 

playlists para músicos independentes e agentes do mercado musical. O Nu Ripíti almeja abrir 

espaços discussão sobre os desafios dos artistas nas plataformas de streaming, além usar o 

podcast como divulgação para eles. 

As plataformas de streaming e redes sociais são os principais espaços de difusão de 

artistas independentes, possibilitando a publicação e divulgação de suas músicas. É importante 

frisar que o consumo de música sempre foi orientado por organizações que possuem estratégias 

específicas para alavancarem suas vendas. Se antigamente o controle da indústria musical 



 

 

estava na mão das grandes gravadoras e distribuidoras, hoje em dia é possível inserir músicas 

em plataformas de streaming para divulgação de maneira independente das grandes 

organizações.  

 

2.3 Roteiro  

 

O roteiro usado durante a disciplina de Temas Especiais em Radiojornalismo foi 

alterado para atendar a introdução de dois convidados na construção da playlist. Uma dinâmica 

foi estabelecida para a seleção e indicação de músicas. Na pré-gravação foi solicitado aos 

convidados que selecionassem 4 músicas de artistas independentes da Bahia para indicar no e 

mais 2 músicas reservas para caso houvesse uma indicação repetidas. 

O roteiro foi construído propondo uma discussão sobre as playlist, plataformas de 

streaming e artistas. Foi adicionado ao texto algumas perguntas norteadoras para mediar a 

conversa entre os convidados. Em seguida, a construção da playlist foi realizada por rodadas, 

intercalando as indicações de cada um, com o objetivo de promover uma conversa fluida e 

interessante sobre o tema escolhido, através de trocas entre os participantes. 

 Além disso, foi acrescentado ao roteiro espaços para a indicação de convidados 

externos que enviaram previamente suas sugestões através de áudio. 

 

2.4 Convidados  

 

A seleção dos convidados foi traçada a partir do desejo de ter diferentes visões acerca 

das plataformas de streaming de música e das playlist. Portanto, foram selecionados um artista 

independente da Bahia e um produtor local que atuasse no mercado de música independente. 

A artista intendente e multi-instrumentista baiana, Julinha Carvalho, foi convidada para 

participar da conversa e criação da playlist. Nascida em Riachão do Jacuípe, sua música tem 

inspirações e memórias imateriais de sua terra natal. Ela começou sua trajetória como cantora 

no grupo de samba Vai Kem Ké e hoje segue em carreira solo. A outra convida, Ana GB, 

produtora baiana do mercado cultural, desenvolve um trabalho voltado para artistas 

independentes da Bahia com seu projeto “Amores Sonoros”, plataforma de conexão focada em 



 

 

artistas pretes4 e independentes. Ela presta serviços de planejamento e consultorias para 

independentes e trabalhadores do mercado musical, além de ser produtora artística de artistas 

como Yan Cloud, Rachel Reis e ser produtora executiva do grupo ÀTTØØXXÁ. 

Além das participantes na criação da playlist, também foram convidados, Lara Teixeira, 

Isabela Vianna e João Gabriel Mota, todos consumidores de plataformas de streaming e ligados 

ao mercado musical. Eles enviaram áudios de até um minuto cada, com a indicação de uma 

música de artistas independentes da Bahia para ser inserido na playlist.    

 

2.5 Gravação 

 

O roteiro foi dividido em introdução, contextualizando o ouvinte sobre o podcast, e 

mediação de uma conversa com as convidadas para a criação de uma playlist com músicas de 

artistas independentes da Bahia.  

No início do mês de setembro de 2022 foi combinado com Julinha Carvalho e Ana GB 

uma data no final do mês para a gravação presencial no estúdio de rádio da Faculdade de 

Comunicação da UFBA. Entretanto, na noite anterior a gravação, Julinha comunicou que 

precisaria desmarcar. Foi proposta uma nova data na semana seguinte, mas Ana GB informou 

que faria uma viagem com retorno no meio de outubro. 

Assim, para assegurar que houvesse tempo hábil para a edição e ajustes do podcast, a 

gravação foi realizada via o aplicativo de reuniões online, Zoom, que contemplou as agendas 

das participantes devido a facilidade da reunião em qualquer ambiente com acesso a internet. 

Logo, é possível notar uma diferença entre o áudio inicial do podcast, que foi captado em 

estúdio, e do conteúdo gravado com as convidadas para a criação da playlist.  

 

2.6 Edição 

 

As últimas semanas antes da entrega do TCC foram usadas para a edição do podcast, no 

Audacity, um programa leve, simples e intuitivo. Foi feita a montagem das duas gravações 

realizadas, com os áudios dos convidados externos, pequenos trechos das músicas indicadas e 

 
4 Termo utilizado pela convidada para englobar a diversidade de gênero.  

 



 

 

efeitos de sonoros que remetesse a diferentes aparelhos de som, como o ruído da agulha do 

vinil, uma fita cassete rebobinando e som de teclas de players de música, para transmitir uma 

atmosfera musical ao produto.  

 

2.7 Divulgação 

 

Criar a marca Nu Ripíti foi uma etapa fundamental no processo de construção do 

produto. O interesse e conhecimentos pela música foram traduzidos visualmente através de uma 

logo oficial para o podcast e de uma capa para a playlits de artistas independente da Bahia 

disponibilizada no perfil do Nu Ripíti no Spotify.   

Foram usados elementos gráficos que remetessem diferentes mídias de armazenamentos 

de músicas. A logo do Nu Ripíti traz a marca que os discos costumavam fazer nas capas com o 

passar do tempo, enquanto a capa do episódio tem a imagem de uma fita cassete com o nome 

da playlist escrito nas etiquetas usadas na mídia.  

 

 

Figura 1 - Marca do podcast Nu Ripíti.  

Fonte: Acevo pessoal, 2022. 



 

 

 

Figura 2 - Capa da playlist Nu Ripíti – Artistas Independentes da Bahia. 

 Fonte: Acervo pessoal, 2022. 

 

Além da parte visual, também foi desenvolvido um plano de comunicação para o 

lançamento e divulgação do podcast Nu Ripíti na rede social Instagram. Os conteúdos 

publicados serão voltados para o mercado da música, com o objetivo de apresentar o podcast, 

promover diálogos acerca das playlist e expandir os assuntos discutidos durante o episódio.  

O escopo de cada conteúdo foi estruturado e distribuído no período de um mês, tomando 

como exemplo o mês de outubro de 2022. A comunicação inicial objetiva a maior atração de 

seguidores e interações para o perfil no Instagram, para em seguida comunicar o lançamento 

do episódio do Nu Ripíti. Sempre condizentes aos usuários que se interessam pelo universo da 

música e das plataformas de streaming. 

A metodologia utilizada para efetivação do plano de comunicação segue as seguintes 

propostas: 

• Playlists nas Plataformas de Streaming: 

Com o objetivo de atrair seguidores para o perfil do Nu Ripíti do Spotify, serão criadas 

3 (três) playlists na plataformas com os seguintes temas: músicas para um dia de sol na 

Bahia, músicas que acalmam e músicas vintage Bahia 

• Nu Ripíti de… :  

 



 

 

Série com 3 (três) vídeos ao longo de um mês, com duração de 1 (um) minuto na 

ferramenta reels5 do Instagram. Eles terão a participação de produtores musicais 

contando quais as três músicas que não saem do repeat deles, no intuito de perdurar a 

ideia de ouvir músicas no modo repeat e proporcionar uma visão mais ampla ao setor 

musical. Nessa série o título do conteúdo será alterado de acordo com a personalidade 

convidada. 

• Bombando a sua playlist:  

Série de 2 (dois) conteúdos ao longo de um mês, na conta do Instagram, em formato 

posts no feed6. Com objetivo de compartilhar conhecimentos sobre a ferramenta e 

mostrar autoridade no assunto, os posts terão dicas técnicas sobre como criar uma 

playlist.  

• Que tal um podcasts de música?:  

No formato de feed e stories no Instagram, uma ficha técnica de podcasts que abordam 

a indústria da música baiana, a fim de compartilhar conhecimento e expertise de 

materiais através de profissionais e pesquisadores.  

• Ripíti do dia:  

Série de conteúdos no formato stories no Instagram, durante 1 (um) mês com sugestões 

diárias de músicas. Elas serão de artistas da cena independente da Bahia, principalmente 

artistas iniciantes, buscando difundir e fortalecer seu trabalho.  

• Tudo sobre música:  

Série de 4 (quatro) conteúdos de stories ao longo do mês com ferramentas de interações 

do Instagram para fazer perguntas aos seguidores sobre a indústria fonográfica, 

principalmente da Bahia, a fim de incentivar a interação e engajamento da conta. 

• Lançamento Nu Ripíti: 

Conteúdos para a última semana do mês comunicando o lançamento e informações 

sobre o podcast Nu Ripíti. Conteúdos de reels, stories e feed informando que o podcast 

já está disponível nas redes, além de apresentar os convidados e artistas da playlist.  

 

 
5 Modelo de postagem de vídeos com longa permanência no perfil do usuário da rede social.  

6 Modelo de postagem de fotos ou vídeo longa permanência no perfil do usuário da rede social.  



 

 

2.8 Dificuldades 

 

O maior obstáculo do processo de criação do podcast Nu Ripíti é a vinculação do 

conteúdo em plataformas de streaming, uma vez que é necessário a liberação de direitos 

autorias de cada obra tocada no episódio, tornando o processo mais dificultoso. Assim, apenas 

a playlist montada será disponibilizada na plataforma de streaming Spotify. Para atender essa 

demanda será necessário solicitar a liberação de diretos autorais de cada obra citada no podcast.  

Outro impasse durante a construção do produto foi a definição de uma data que 

contemplasse a agenda das duas convidadas para a gravação do podcast presencial no estúdio. 

Apesar da colaboração de ambas, a data precisou ser agendada apenas para o final de setembro, 

encurtando o período de pós-produção. Após Julinha Carvalho precisar desmarcar a data que 

havíamos combinado, se fez necessário a busca por uma alternativa, visando o tempo necessário 

para a edição do produto, evitando atrasos.  

Esse impasse foi solucionado com o uso da gravação via vídeo conferência pela 

plataforma Zoom, que não compromete a transmissão do conteúdo aos receptadores. 

Entretanto, é possível perceber uma diferença de áudio das gravações que foram feitas em 

instalações e com equipamentos diferentes.  

 

3. Considerações Finais  

Como evidenciado neste presente trabalho, a forma como a música é consumida se 

transformou muito com o passar do tempo e, com a inserção da música gravada no ambiente 

digital, a dimensão do consumo foi muito expandida. Dessa forma, produto podcast Nu Ripíti 

parte de uma motivação pessoal em compreender melhor os novos espaços ocupados pela 

música independente da Bahia e quais ela ainda pode ser projetada.  

Portanto, o objetivo do Podcast Nu Ripíti: o uso da ferramenta playlist para divulgação 

de artistas independentes da Bahia é compreender como a ferramenta playlist, a qual é 

consumida diariamente em escala global, pode impactar no novo modelo de consumo da música 

e nas estratégias da indústria musical. Por isso, esse produto é útil para interessados da área e 

de suma importância para pequenos agentes da música e artista independentes, uma vez que, as 

plataformas são excelentes espaços potencializadores para desenvolvimento de carreiras.  

O Nu Ripíti objetiva introduzir um canal de comunicação, cativante, afetivo e acessível 

no bolso e na rotina de quem gosta do universo da música. Com o passar do tempo e a 



 

 

experiência adquirida ao longo do processo de produção do podcast, cada vez mais será 

aprimorado as etapas de captação de áudio, locução e edição com o propósito de que alcance 

maior relevância no mercado.  

Os próximos passos serão a busca por todos as liberações de direitos autorias das 

músicas indicadas para disponibilizar o conteúdo nas principais plataformas de streaming, além 

de modular e executar o plano de comunicação. Para assim, levar o Nu Ripíti para mais pessoas 

e concretizar o objetivo principal: divulgar o trabalho de artista independentes da Bahia.  

Ademais, por realização pessoal com todas as etapas de produção desse podcast, o 

produto será utilizado como base de direcionamento para o plano de carreira no setor de 

produção de comunicação e cultura. Orientando as contribuições para a indústria da música, 

além de conseguir alcançar espaços e oportunidades no mercado.  
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Anexo 01 – Roteiros 

 

1. Roteiro para gravação da introdução 

Roteiro para gravação da introdução do podcast 

Locução: Marina Rodrigues Carrera  Duração: Em torno de 5 minutos 

Apresentação do Nu Ripíti 

“Oi, oi, aqui quem fala é Marina Carrera e hoje eu tô aqui para apresentar o podcast Nu Ripíti, 

um espaço para falar de música. Eu sou viciada em ouvir música, ouço em absolutamente 

tudo que eu faço, e não me contento em ouvir uma música só uma vez, eu preciso ouvir várias 

vezes, quantas vezes forem necessárias para eu sentir tudo que ela pode me passar. E a ideia 

desse podcast veio daí, de ouvir músicas e playlist várias e várias vezes, e como o nome 

mesmo sugere, ouvir música no modo repeat.  

“O Nu Ripíti é um podcast-playlist. E por aqui a gente faz playlist. Mas fazemos playlist 

enquanto conversamos e trocamos ideias sobre música, plataformas de streaming e artistas.” 

“Como eu sei que vão rolar várias indicações incríveis por aqui, já vou adiantando que todas 

elas vão ficar disponíveis em uma playlist no perfil do Nu Ripíti, aqui no Spotify. Então 

depois desse episódio corre lá no perfil que a playlist já vai estar disponível para entrar no 

seu Ripíti”.  

Apresentação do tema da playlist  

“Aposto que todo mundo que tem conta em plataformas de streaming tem uma ou várias 

playlist em suas bibliotecas. A maneira de consumir música se alterou muito conforme a 

evolução dos suportes tecnológicos, sendo a música um produto cultural sensível que 

acompanha as transformações da sociedade e com a popularização do serviço de streaming, 

as playlists estão muito presentes no nosso dia a dia.” 

“E foi estudando e entendendo os novos espaços de escuta com as plataformas de streaming, 

que decidi que o tema da nossa primeira playlist seria Artistas Independentes da Bahia, já 

que as plataformas de streaming de músicas são os principais espaços de trabalho e 

divulgação de suas canções.”  



 

 

“É essencial que as músicas e novos lançamentos de artistas independentes ocupem as 

plataformas de streaming, mas entender como acontece os percursos que levam essas canções 

aos ouvidos dos usuários, é fundamental para a construção de estratégias e carreiras.” 

“Com a intenção de selecionar, indicar e discutir música, o Nu Ripíti busca dialogar sobre 

essa nova cena da música independente da Bahia para levar aos ouvintes os nomes desses 

artistas. Aqui é um espaço para o diálogo durante criação de uma playlist, por que a partir do 

momento que uma playlist é criada, apenas a seleção de músicas fica visível para aqueles que 

seguem, mas como por aqui acreditamos que playlists são formatos capazes de transferir 

afetos, dialogar sobre as nossas escolhas permite expandir as mensagens que serão passadas.” 

Apresentação da dinâmica para criação da playlist 

E a minha segurança de afirmar que a nossa playlist vai entrar no seu repeat é porque eu 

chamei um pessoal maravilhoso para criar ela comigo.  Pessoas que eu admiro e que 

trabalham com música ou são grandes consumidoras de plataformas” 

“Nossa playlist será montada por rodadas, eu e mais duas convidadas incríveis separamos 

previamente 4 músicas cada para ir indicando ao longo da conversa. E como indicação de 

música nunca é demais, também teremos a participação de convidados externos que enviaram 

suas indicações para nossa playlist”.  

Apresentação das convidadas 

“Hoje quem vai me ajudar a montar essa playlist é Juliana Carvalho. Artista independente e 

multi-instrumentista, Julinha começou sua trajetória na música como cantora no grupo de 

samba Vai Kem Ké. Nascida em Riachão do Jacuípe, sua música tem inspirações e memórias 

imateriais de sua terra natal, além de muito suingue e novas experimentações sonoras.” 

“Também teremos a presença de Ana GB que é produtora e trabalha no mercado cultural de 

Salvador. Ana vem desenvolvendo um trabalho voltado para artistas independentes da Bahia 

com seu projeto Amores Sonoros, plataforma de conexão focada em artistas pretes e 

independentes. Ela também prestar serviços de planejamento e consultorias para 

independentes e trabalhadores do mercado musical, além de trabalhar na produção artística 

assessoria de de Yan Cloud e ser produtora executiva do grupo ÀTTØØXXÁ.” 

 

 



 

 

Chamada para a conversa com as convidadas 

“Tô muito feliz em montar essa playlist juntos com nossas convidadas. Então bora para nossa 

playlist por que eu tenho certeza de que vem muita indicação boa por aí" 

 

 

2. Roteiro para gravação com convidados   

Roteiro Nu Ripíti para gravação com convidados 

Participantes: Marina Carrera, Julinha 

Carvalho e Ana GB 

Duração: em torno de 30 minutos  

Pré-gravação  

• O podcast será gravado com 1 (uma) mediadora, 2 (dois) convidados presenciais e 2 

convidados que enviarão áudios.  

- Mediadora: Marina Carrera 

- Convidada Produtora:  Ana GB 

- Convidada Artista: Julinha Carvalho 

• Será solicitado aos participantes da mesa que eles façam uma pré-seleção de 4 

(quatro) músicas com o tema música independente da Bahia.  

• Será solicitado que os 3 (dois) convidados externos enviem áudios indicando uma 

música para a playlist e justifiquem suas escolhas. 

            - Convidado externo 1: Lara Texeira  

            - Convidado externo 2: Isabela Vianna 

            - Convidado externo 3: João Gabriel Mota 

Gravação  

Apresentação dos convidados 

• Apresentar a Julinha Carvalho e perguntar se ela costuma ouvir música em playlists. 

• Apresentar a Ana GB e perguntar se ela costuma ouvir música em playlists. 

Conversa sobre plataformas de streaming e playlists 



 

 

• Questionar a visão dos convidados sobre a promoção e lançamento de artistas 

independentes no universo das plataformas de streaming na visão da convidada 1 

(artista independente) e na visão da convidada 2 (produtora).  

• Questionar a relevância das playlists no atual consumo da música.  

• Questionar visão de vocês quais as principais diferenças consumo da música por 

playlists 

 

Introdução da playlist  

• Explicar que o Nu Ripiti é um espaço de indicação musical e divulgação de artistas 

da cena independente. 

• Explicar como vai funcionar a dinâmica. 

• Começar a rodada de indicações, cada participante da mesa deve falar sua indicação 

e justificar sua escolha.  

• Serão feitas duas rodas, totalizando 6 músicas escolhidas 

Primeiro convidado extra 

• Pausar a rodada para anunciar a indicação enviada por Lara Teixeira e apresentá-la.  

• Adicionar áudio pré-gravado por Lara 

• Totalizando 7 músicas escolhidas 

Continuação das indicações  

• Voltar para a rodada dos participantes da mesa, após a música indicada pelo 

convidado externo 1.  

• Serão feitas mais uma rodada, totalizando 10 músicas escolhidas 

Segundo e terceiro convidados extras 

• Pausar a rodada para anunciar as indicações enviadas por Isabela Vianna e João 

Gabriel Motta e apresentá-los 

• Adicionar áudio pré-gravado pelo Isabela e João Gabriel 

• Totalizando 11 músicas escolhidas 



 

 

Continuação das indicações  

• Voltar para a rodada dos participantes da mesa, após a música indicada pelos 

convidados externos. 

• Será feita a rodada final, totalizando 15 músicas escolhidas 

Encerramento 

• Defender as playlists manuais e o papel do curador nas indicações de música 

• Agradecimentos aos convidados, aos artistas e aos ouvintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 02 - Calendário de Postagens 

 

 

 

 


