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Introdução
O modo de promover música mudou radicalmente nos 
últimos anos. Agora, os artistas dão mais valor à 
possibilidade de cuidar da sua imagem na internet. As redes 
sociais têm proporcionado uma relação muito mais 
próxima entre artistas e fãs, tornando a imagem de um 
músico muito mais tangível do que era antes, quando a 
exposição da imagem era feita apenas em shows e nos 
meios de comunicação tradicionais (rádio, TV e mídia 
impressa).

Se antes as pessoas dependiam das mídias tradicionais para 
conhecer novas bandas e grupos musicais, hoje a internet 
está repleta deles. Há ainda as páginas mantidas por fãs, 
apenas por paixão e não por obrigação. Empresários 
musicais que perceberam isso têm planejado ações que 
contemplam o compartilhamento da imagem e da música 
do artista, como Mixcloud, SoundCloud, Bandcamp, Spotify, 
Rdio entre uma infinidade de outros meios em que é 
possível manter faixas de música para serem ouvidas por 
streaming. Alguns empresários do ramo já entenderam a 
importância do marketing digital para carreira de seus 
artistas, outros ainda preferem investir o dinheiro em rádios, 
TV e afins.

Pensando nos empresários que pretendem investir em 
marketing digital, mas ainda não sabem por onde começar, 
lançamos esse e-book. Queremos ajudá-lo a utilizar o 
marketing digital para divulgar seus clientes no mercado da 
música, conseguir um retorno sobre o investimento cada 
vez maior e aumentar a influência nas mídias sociais.

As estratégias de marketing da antiga e nova geração de 
músicos e empresários variaram um pouco. As gerações 
mais jovens estão construindo sua imagem, respondendo 
a tantos fãs quanto possível, fugindo da autopromoção 
descarada. As mais antigas também têm usado as 
plataformas, mas grande parte delas mantém contas ativas 
apenas para não ficar para trás.

Outra mudança no mundo musical é o estreitamento do 
relacionamento entre artista e fã. Quanto mais um músico 
interage nas redes sociais, mais acessível ele parece para 
seu público, o que torna seus perfis mais acessados e 
movimentados. É por isso que as redes sociais se tornaram 
o press kit do futuro, capaz de divulgar fotos, turnês, 
discografias ou um lançamento de uma nova música.

No entanto, o caminho pode se tornar árduo e demorado 
até o sucesso da estratégia. Seu cliente pode estar 
perdendo uma grande fatia do mercado por não investir 
em marketing digital.

Oportunidades na internet não faltam para 
posicionamento de marca e comunicação, basta um 
profissional competente e com expertise para planejar, 
monitorar e analisar ações de marketing nas redes sociais.

Esperamos que este material educativo ajude a pensar em 
novas ações nas redes que possam trazer benefícios para 
sua empresa.

Boa leitura!
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1. Seja 
encontrado nas 

redes sociais



Mesmo que suas contas não sejam as mais ativas do meio, 
é importante ao menos ter o nome da banda em redes 
sociais mais populares. Ao fazer isso, escolha um nome 
que possa ser facilmente encontrado. Atualmente, um 
músico que não está nas redes sociais ou não pode ser 
encontrado nas buscas do Google não existe. Neste 
e-book, citamos diversas opções de exposição na internet 
e também de interação com seu público. Algumas ações 
são simples e podem mudar a forma como seu cliente é 
visto na Web. Outras podem demandar um planejamento 
mais complexo e tempo. Seja qual for escolhida, não 
desista no meio do caminho. Há boas histórias de bandas 
que conseguiram sucesso por meio das redes sociais e 
estão até hoje investindo nelas.



2. Expanda os 
canais de 

comunicação



Antes de entrar em qualquer rede social saiba onde seu 
público-alvo está. De nada adianta abrir uma conta no 
Pinterest e ser ativo por lá se os fãs da banda não acessam 
essa rede social. Outra falha bem comum é pensar em 
conteúdos não segmentados para as plataformas. As redes 
sociais são diferentes e possuem linguagens diferentes. A 
dica é estudá-las a fim de aproveitar suas possibilidades da 
melhor maneira possível.



3. Interaja



É preciso se comunicar nas redes sociais e isso significa 
ouvir, responder e perguntar. Tenha certeza de que está 
questionando fãs regularmente. Essas perguntas podem 
estar relacionadas ao lugar onde uma turnê deveria ser 
realizada, de onde são os fãs, qual música gostariam de 
ouvir em um show etc.

Esse tipo de ação encoraja o engajamento, promove 
debates e interações entre os próprios fãs, além da 
oportunidade de conhecer o público-alvo melhor. 
Aqueles fãs que fizerem comentários regularmente e 
sempre encontrarem uma forma de interagir podem ser 
chamados de “super fãs”, pessoas capazes de ajudar na 
promoção de uma banda sem ganhar dinheiro por isso.

A interação também deve incluir assuntos que não 
estejam diretamente relacionados com a banda. Fãs 
adoram saber mais sobre a vida diária de seus ídolos. 
Aproveite essas redes para estabelecer um nível de 
intimidade maior, como postar atividades do cotidiano 
dos integrantes, blogs interessantes, vídeos de outras 
bandas, entre outros.



4. Invista em 
vídeos



A primeira coisa que se deve saber é que o YouTube não é 
para ser usado apenas como um site de hospedagem de 
vídeo, mas uma rede social que pede interatividade. Poste 
vídeos envolventes de alta qualidade e com regularidade. 
Não adianta usar os melhores equipamentos de gravação 
se o vídeo não for envolvente de alguma forma. Poste 
clipes de estúdio, músicas ao vivo, cenas da banda na 
estrada, no ensaio ou até em situações de lazer, como um 
churrasco entre os integrantes.

Lembre-se que o YouTube não é apenas uma ótima 
maneira de mostrar o que uma banda está fazendo, seus 
videoclipes e performances ao vivo, mas também um 
grande mecanismo de descoberta. Muitas pessoas vão 
clicar no vídeo da sua banda porque ele está na seção de 
vídeos relacionados de outra banda que elas gostam. 
Aproveite o potencial dos compartilhamentos e 
engajamento online para fazer sua marca musical ser vista 
e conhecida.

Outra maneira de usar vídeos é fazendo shows ao vivo 
transmitidos pela internet. A Netshow.me, por exemplo, é 
uma plataforma para a transmissão de shows ao vivo que 
ainda permite a remuneração dos artistas. Além disso, os 
shows são sempre ao vivo e nunca são arquivados. 

Outra ferramenta do gênero é o ClapMe, que também 
funciona como um palco virtual. Nele, também é possível 
monetizar o show. Durante a apresentação, o fã 
cadastrado na plataforma pode interagir por chat e vídeo, 



pedindo música e aplaudindo as melhores apresentações. 
Existe ainda a possibilidade de o fã colaborar 
financeiramente com os artistas e ganhar recompensas 
por isso, como em uma espécie de crowdfunding da 
música.



 5. Não faça 
spam



Uma maneira rápida de perder o apoio de seus amigos no 
Facebook, por exemplo, é convidá-los para shows que 
acontecerão a centenas de quilômetros de onde moram. 
Seus seguidores do Twitter também não ficarão contentes 
com 15 tweets automáticos consecutivos anunciando 
datas de shows ou retweetando tudo o que outros fãs 
estão falando sobre o artista.

Uma rede social é feita de pessoas, que esperam um 
contato pessoal o mais próximo possível, seja de uma 
marca ou de um amigo. Por isso, não faça apenas 
autopromoção descarada como se fosse um comercial de 
televisão. Envolva seus fãs, compartilhe fotos interessantes, 
músicas inéditas e grandes anúncios relevantes para eles.



6. Seja
informativo e 

estratégico



Se você é empresário certamente sabe da importância de 
obter informações sobre a persona do seu negócio e de 
ter um canal de comunicação aberto e acessível. No caso 
de um grupo musical, a regra também vale. Sempre deixe 
links que levem a mais informações e que possibilite o 
contato fácil e rápido. Uma Fan Page no Facebook, por 
exemplo, deve reservar um espaço para incluir o seu site e 
informações de contato para a gestão, publicidade, 
contato para shows etc. É importante conectar as redes 
em que o artista está, sempre incluindo links de todas. 
Criar eventos no Facebook para shows também costuma 
ser uma boa forma de divulgação da turnê. O segredo aqui 
é pensar em estratégias que vão além de propaganda 
barata e massiva. Nunca é demais lembrar que redes 
sociais são compostas por seres humanos cada vez mais 
sedentos por informação, não por pura e simples 
propaganda.



7. Use
ferramentas 

de publicação



Já falamos anteriormente sobre a vantagem de ter 
conteúdo próprio veiculado na internet. Abaixo, 
separamos uma lista com algumas ferramentas de 
publicação que podem ser usadas para aumentar a 
exposição de um músico na internet. São elas:

BandCamp

Essa solução para distribuição de música digital é do tipo 
faça-você-mesmo. É uma plataforma de publicação para 
os músicos que estão focados na ideia de criar um pacote 
de álbum digital autossuficiente em que fãs possam 
interagir, além de apenas ouvirem música. Uma página na 
plataforma é personalizável e oferece diversas opções de 
download. Nela, você pode adicionar a arte do álbum, as 
letras e ainda acompanhar estatísticas em tempo real. A 
melhor parte é que você pode hospedar essa página onde 
você preferir.

Twiturm

Lançado no início de 2009, o Twiturm permite que as 
bandas façam upload de músicas e compartilhem links por 
meio do Twitter sem ter que redirecionar os ouvintes para 
outro lugar. Integrando a conta com o Twitter, a 
ferramenta permite que você publique suas músicas e 
monitore quantas pessoas estão ouvindo seu som. Você 
também pode escolher se quer ou não que os ouvintes 
possam baixar as faixas. Além disso, os usuários podem 
compartilhar a música com os seus seguidores facilmente, 

http://bandcamp.com/
http://www.twiturm.com/


por meio de um clique.

SoundCloud

O SoundCloud é um aplicativo muito útil pra quem gosta 
de ouvir, compartilhar e gravar música. Originalmente, o 
objetivo do site era que profissionais da música trocassem 
ideias sobre as composições, fomentando uma espécie de 
cocriação antes do lançamento para o público geral. Hoje, 
a plataforma é usada tanto pelos artistas quanto por 
ouvintes. Os usuários podem postar seus comentários 
sobre a música no próprio local em que a música é tocada, 
podendo escolher ainda a parte exata sobre a qual querem 
comentar. Estes widgets podem ainda ser embutidos em 
blogs e redes sociais. Essa plataforma é uma boa opção se 
o músico precisa de um modo simples para gravar e
compartilhar seus sons, entrevistas, mensagens de voz etc.

Mixcloud

Ele foi pensado especificamente para abrigar programas 
de rádio, sets de DJs e podcasts. Por causa disso, não 
aceita faixas individuais. O lema da ferramenta é 
“repensando a rádio”. A desvantagem dele em relação ao 
SoundCloud é que só é possível ouvir por streaming, sem 
a possibilidade de baixar as músicas.

Livestream

Transmita seu show, uma sessão de vídeo chat ao vivo 

https://soundcloud.com/
http://www.mixcloud.com/
http://new.livestream.com/


com seus fãs ou simplesmente um ensaio no estúdio. 
Estas são as possibilidades que o Livestream trouxe para os 
músicos, de forma gratuita. A plataforma de streaming de 
vídeo permite assistir e transmitir vídeos utilizando apenas 
uma câmera, um computador e conexão com a internet.

Web Radio

O serviço de transmissão de áudio via internet com a 
tecnologia streaming em tempo real já é bem conhecido 
dos empresários musicais mas talvez ainda não seja usado 
da maneira que deveria. Nele, existe a possibilidade de 
emitir programação ao vivo ou gravada. Muitas estações 
tradicionais de rádio transmitem a mesma programação 
pelo meio convencional (transmissão analógica por ondas 
de rádio, limitado ao alcance do sinal) e também pela 
internet. Uma rádio com apenas bandas que influenciaram 
um artista pode ser uma boa forma de chamar a atenção 
de usuários que ainda não conhecem a sua banda.

Outras ferramentas nacionais e internacionais para 
músicos

MPB
TNB
Palco MP3
Palco Principal
ReverbNation
8tracks
Twit Music
Fan Bridge
MTV
Hype Machine

http://www.mpb.com.br/
http://tnb.art.br/
http://palcomp3.com/
http://palcoprincipal.com.br/
http://www.reverbnation.com/
http://8tracks.com/
https://www.twitmusic.com/
http://www.fanbridge.com/
http://www.mtv.com/artists/
http://hypem.com/


8. Monitore



Para redirecionar ações e obter o maior desempenho 
possível, é preciso monitorar suas ações. Quais delas têm 
mais eficácia? Qual você precisa mudar urgentemente? 
Além das ferramentas de análise e mensuração de 
resultados das redes sociais tradicionais (como Facebook e 
Twitter) existem outras específicas para músicos. 
Elencamos algumas para você:

Band Metrics

Como qualquer campanha de marketing, a melhor 
maneira de saber se você está fazendo um bom trabalho 
de promover sua banda online é medir como as pessoas 
respondem às suas táticas. O Band Metrics (ainda em 
versão beta) é uma plataforma de mensuração construída 
para músicos monitorarem e analisarem interações com 
fãs em tempo real.

Next Big Sound

Essa ferramenta tem sido usada por grandes gravadoras 
para analisar as vendas, comportamentos nas redes sociais 
e resultados de ações de marketing. A plataforma tem 
parceria com o Spotify, que agora mostra quanto uma 
determinada música está sendo ouvida no Spotify, quais 
as mais populares e informações demográficas sobre os 
fãs (como idade, sexo e localização).

http://www.bandmetrics.com/
http://www.nextbigsound.com/
http://www.spotifyartists.com/spotify-next-big-sound-artist-analytics/


Nele, o artista cadastrado pode gerar receita como Afiliado 
e ter acesso ao analytics da plataforma, visualizando 
estatísticas em tempo real.

 Use e-mail marketing para informar
O e-mail marketing ainda é uma ótima ferramenta para 
informar. Uma divulgação para a imprensa, por exemplo, 
pode ser feita através dela. Um informe sobre uma turnê 
ou lançamento de um álbum para jornalistas, agentes, 
gestores e até blogueiros. Pode-se fazer uma promoção 
exclusiva para fãs cadastrados no mailing do site da 
banda, enviar notícias relevantes sobre o músico, avisar 
sobre eventos que serão transmitidos pela internet, entre 
outras ações. Apenas cuidado para não ser repetitivo ou 
encher a caixa de entrada dos seus contatos. Ninguém 
gosta de spam.

Artist Program (Rdio)

http://www.rdio.com/artistprogram/


9. Aproxime
selos



As redes sociais podem ser ótimos locais para 
networking entre empresários, músicos e selos musicais. 
Seja visto e lembrado. Procure comunidades com players 
relevantes para seus clientes, troque tweets, participe de 
debates etc. No mundo da música, as parcerias são muito 
importantes e ajudam quem faz parte delas mutuamente.



10. Rentabilize
as músicas



Uma maneira de rentabilizar uma música é licenciando-a 
para que TV, publicidade, cinema e web possam usá-la. 
Funciona assim: alguém quer usar sua música e para isso 
precisa de uma autorização para sincronizar músicas ou 
trilhas em projetos audiovisuais - filmes publicitários, 
produções de TV, cinema, vídeos institucionais, games, 
etc. Normalmente, este é um processo lento e burocrático, 
mas já existem empresas brasileiras que tornam o 
processo mais ágil.

Uma delas é a BRtrax, que funciona tanto para envio de 
músicas quanto para solicitação de uso. No acervo da 
empresa, todas as músicas já estão pré-licenciadas para 
uso imediato e com valores fixados para cada tipo de 
utilização. Vantagem para o artista que disponibilizou a 
música e para quem precisa utilizá-la.



Sobre a Hiperanima
Somos uma agência de marketing digital especializada no 
mercado da música e temos como nosso principal objetivo 
ajudar o artista a alcançar o tão sonhado sucesso através 
do webmarketing. Desde a escolha do nome até a entrega 
de nossos serviços tudo foi estrategicamente pensado para 
entregar uma experiência única. Sempre pautados pela 
integridade, superação de resultados e melhoria continua 
de nossos processos.

 Se você ficou interessado nos serviços citados no e-book, 
pode entrar em contato com a Hiperanima por meio do 
site. Nós oferecemos serviços de marketing digital para 
músicos alinhando os objetivos do cliente a sua audiência, 
sempre pautados por uma pesquisa previamente realizada, 
onde identificamos os canais apropriados no qual o artista 
deve estabelecer um relacionamento com seus fãs. 

http://wwww.facebook.com/hiperanima
http://www.instagram.com/hiperanima



