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RESUMO 

A indústria fonográfica passa por uma série de mudanças, principalmente em seus modelos de 

negócio. Este artigo pretende apresentar como os agentes da indústria, especialmente da 

música pop, estão se adaptando aos novos hábitos de consumo, com foco nas ofertas de 

produtos de experiência, como os meets & greets, analisados aqui sob a perspectiva do 

conteúdo de marca. Conceitos como “presença” e “experiência estética”, trabalhado por 

Gumbrecht (2009) e Seel (2014), “branded content”, apresentado por Covaleski (2015) e 

Santa Helena (2012), cultura pop, reinvidicado por Soares (2013) e economia da experiência, 

apresentado por Pine & Gilmore (2011) são tensionados de modo que a visão sobre o objeto 

seja a mais abrangente possível. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura pop, experiência estética, presença, branded content, meet & 

greet. 

 

 

 

“Cabe uma pergunta: o que é ‘durar’ na mídia”? Foi assim que Soares (2013) 

reivindicou um adensamento nos estudos da Comunicação sobre os fenômenos pop. Trazemos 

este questionamento para esclarecer o objetivo deste artigo: analisar o meet & greet como 

ação de branded content, vertente recente nos estudos da Publicidade que “consiste na 

produção ou distribuição de conteúdo de entretenimento por iniciativa da própria marca” 

(SANTA HELENA, 2012, p. 103), de forma que os consumidores sejam envolvidos pela 

mensagem institucional de maneira leve e experiencial. 

Assumimos que artistas se utilizam de ferramentas do marketing, sendo marcas 

passíveis de gerenciamento institucional, e seu termômetro de relevância seria o tempo em 

que eles estão presentes no show business. Entendê-lo, portanto, significa compreender que 

uma série de elementos não categorizados como indústria da música, são vitais para a 

construção de marca dos artistas, principalmente por estarmos nos debruçando sobre um 
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objeto de pesquisa que, apesar de relacionado a artistas musicais, não necessariamente ratifica 

esta habilidade dos cantores e bandas. 

Falaremos aqui exclusivamente de artistas musicais do cenário mainstream, que, como 

define Martel (2012, p. 11), corresponde à “produção de bens culturais criados sob a égide do 

capitalismo tardio e cognitivo que ocupa lugar de destaque dentro dos circuitos de consumo 

midiático”. Adentrando um pouco mais na esfera destes produtos midiáticos, estaremos 

lidando com artistas da música pop, estes que perpassam repetidas vezes por clichês, frases de 

efeito e arranjos musicais familiares, estimulando assim a criação e reprodução de uma 

determinada prática de consumo (SOARES, 2013). 

 

Monetarização do encontro com o ídolo: marketing no mercado musical 

Muito se discute sobre as mudanças de consumo e receita que a indústria fonográfica 

vem passando ao longo dos últimos anos. Santa Helena (2012) aponta a democratização do 

acesso à conteúdos de entretenimento de forma gratuita (não legalizados) como uma das 

causas pela crise na rentabilidade do mercado. No entanto, o mesmo autor acusa os gestores 

das indústrias de não se adaptarem a essa cultura colaborativa e, portanto, “não perceberam 

que o modelo de lucratividade da indústria fonográfica migrou lentamente da venda de 

músicas para outras formas de rentabilidade”. 

 Essa “cegueira” frente às mudanças de comportamento do consumidor de música diz 

muito sobre o cerne conceitual da indústria fonográfica, que, de acordo com Salazar (2015), 

se restringe à comercialização das músicas gravadas em áudio e vídeo para o mercado 

varejista ou atacadista e diretamente ao público. Ela faz parte de um dos três gêneros do 

negócio da música, acompanhando o show business e o direito autoral. Essa distinção entre as 

três frentes de mercado, sobretudo a insistência em separá-las de maneira estanque, pode ser 

uma das motivações à fala de Pharrell Williams sobre iniciativas da Microsoft e Apple sobre 

consumo de música na contemporaneidade:  

[Elas] estão fazendo certo porque concentram seus esforços em criar utilidade e 

serviço para as pessoas. É exatamente onde a indústria da música [leia-se “indústria 

fonográfica”] está fazendo errado: eles ainda falam sobre vender CDs (WILLAMS, 

2011 apud SANTA HELENA, 2012, p. 121). 

 

Santa Helena (2012), por não se debruçar sobre categorizações, considera como 

“indústria fonográfica” as categorias “show business” e “indústria fonográfica”, propostas por 

Salazar (2015), enquanto uma única força. Ou seja, as questões levantadas por ele são sempre 

baseadas nas frentes comerciais de venda de fonograma (produto) e venda de shows (serviço). 



 

Isso pode nos ajudar a compreender melhor o contexto atual do mercado, além de propor 

novas soluções e modelos de negócio: vide a atual oferta de apresentações ao vivo com venda 

de ingressos nas mais diversas cidades do Brasil em detrimento da queda na venda de discos 

físicos nas lojas. 

Uma forma interessante de se avaliar a redução brusca na venda de discos é analisando 

os critérios dos níveis de certificação no Brasil, conduzido pela Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos (ABPD). Enquanto um CD nacional, até janeiro de 2004, precisava 

vender 100 mil unidades para receber o título de Disco de Ouro, em 2010, com 40 mil cópias, 

o álbum já poderia ser certificado. A nova métrica nos mostra que, em apenas seis anos, a 

meta comercial de vendas do mercado foi reduzida para mais da metade (SALAZAR, 2015). 

Por outro lado, na indústria do entretenimento ao vivo, a tendência é o completo oposto. O 

preço médio dos ingressos do festival Rock In Rio, por exemplo, conhecido por receber 

grandes nomes nacionais e internacionais em sua grade de shows, subiu de R$ 35,00 para R$ 

190,00 entre 2001 e 2011, acompanhado de um crescimento de 30% na venda dos ingressos 

em edições recentes
4
. 

Mas não é de vendas e shows que se resume a indústria da música. Antes deles, a 

produção precisa existir para que possam ser apresentadas ao público. E o cenário também 

não aparenta ser o que costuma-se ouvir nos discursos das corporações: 

Hoje existe um número infinitamente maior de bandas produzindo uma quantidade 

gigante de músicas como jamais houve na história. Só em 2008, o iTunes incluiu 4 

milhões de novas músicas em seu catálogo. A produção cultural está mais 

efervescente do que nunca e o consumo nunca foi tão intenso e popularizado 

(SANTA HELENA, 2012, p. 125). 

 

A intensa produção permite que, em pequena ou grande escala, exista um público 

consumidor interessado em determinada obra ou artista. A dependência da grande mídia para 

conhecimento de cantores se desloca gradativamente para a internet e para o trabalho de 

imagem institucional dos artistas. 

O artista pop e sua imagem institucional 

 Schmitt e Simonson (2000), ao refletirem sobre a construção de marcas, afirmam que 

não é possível se restringir apenas à identidade e design. Mais que isso, é importante pensar 

nos elementos estéticos como motores das relações. 
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[...] quando [as marcas] conseguem estabelecer um relacionamento afetivo, criam 

suas heranças, tornam-se símbolos de confiança, ganham uma história e geram 

riquezas. [...] na sociedade da imagem, é vital que uma corporação saiba construir e 

administrar sua própria marca, sob pena de sucumbir num mercado cada vez mais 

competitivo (STRUNCK, 2001, p. 34). 

 

Essa característica do branding, apontada por Strunck (2001), responsável pela criação 

dos laços afetivos entre consumidor e marca, é ratificada por Castilho e Mian (2013) que, ao 

levarem em consideração o atual fluxo de informações na web, deixam claro que: 

A realidade da rede online engloba todos os aspectos que moldam a gestão 

organizacional. O fluxo de informações protagonizando as relações comerciais no 

mercado contemporâneo traz a (sic) tona um consumidor que se relaciona 

intimamente com as marcas dos produtos e serviços que consome. Esse indivíduo é 

crítico e busca realizar-se afetivamente em cada compra (CASTILHO e MIAN, 

2013, p. 2, grifo nosso). 

 

Os autores supracitados dialogam diretamente com o conceito de lovemark, proposto 

por Roberts (2004), que destaca como característica principal de uma “marca apaixonante” 

essa relação íntima e irracional estabelecida com seu cliente fiel. Lovemark é, portanto, uma 

das noções de branding que mais podem nos ajudar a refletir o artista de música pop como 

uma marca que, assim como qualquer outra, precisa se diferenciar das demais e conquistar 

consumidores. Ainda mais quando, por conta do afeto, esses consumidores são os 

responsáveis diretos pelo sucesso do artista: 

Lovemarks são pessoais. E podem ser qualquer coisa – uma pessoa, um país, um 

carro, uma organização. Lovemarks são as marcas carismáticas que as pessoas 

amam e protegem com unhas e dentes. Para que sobrevivam. Você as reconhece 

imediatamente (ROBERTS, 2004, p. 79). 

 

Em entrevista com Greco (2015, p. 150), Hills nos apresenta uma reflexão sobre 

identidade de fã que dialoga com as lovemarks: “Creio que em muito o fandom relaciona-se a 

representar uma identidade, é sobre um sentido para o eu, sobre afeto, em termos de atuar 

num nível emocional, subjetivo”. Em outro momento, Hills comenta com Greco (2015, p. 

148) que Sandvoss afirma que “ser fã” está diretamente relacionado a um consumo regular do 

objeto e do investimento emocional utilizado nas narrativas culturais: “a ideia é que ele seria 

habitual, uma rotina ligada à autoidentidade (sic) de algum modo”. Ser fã, nesse contexto, 

significa ser um consumidor fiel e recorrente dos produtos de uma lovemark - os artistas.  

Artistas de música pop, agentes essenciais na indústria, transitam entre as estratégias 

de branding e o personal branding. O branding seria este que refere-se às marcas a seu 

posicionamento/personalidade frente aos concorrentes e relacionamento com os 

consumidores. Já o personal branding (ou gerenciamento de marca pessoal, em tradução 



 

livre) é o que McCollam (2008) afirma ser a utilização do branding para fins pessoais, como, 

por exemplo, em situações de busca de emprego. 

Profissionais como Tom Peters e Peter Montoya começaram a estudar os processos 

utilizados para construir marcas populares de consumo e os métodos utilizados 

pelas empresas para tornar seus produtos mais importantes para o consumidor 

médio do que o concorrente. Já que as pessoas estavam sendo tratadas como 

mercadorias, elas também poderiam utilizar o mesmo vernáculo das marcas e 

tornar-se mais comercializáveis e desejáveis para os empregadores (McCOLLAM, 

2008, p.4).
5
 

 

Parece-nos um tanto pessimista, no entanto, imaginar que pessoas podem ser tratadas 

como mercadorias. McCollam (2008), diante dessa mesma preocupação, deixa claro o quão 

controverso o personal branding é, através da fala de Montoya: 

Nesta época, quando a publicidade permeou cada parte da vida diária, e as 

corporações são vistas como sendo capazes de comercializar qualquer coisa, alguns 

afirmam que a construção de marcas pessoais nos desumaniza, manipula as 

relações humanas para o ganho financeiro, e todos nós nos transformamos em 

produtos (MONTOYA, 2005, p.19 apud McCOLLAM, 2008, p.9).
6
 

 

Apesar de não termos dados concretos sobre o posicionamento dos artistas quanto à 

essa “desumanização” causada pelo personal branding, é fato que eles se utilizam de 

estratégias de marketing para alcançar seu público, seja para afirmar ou refutar esse processo. 

Em março de 2016, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram
7
, Justin Bieber 

cancelou todos os meets & greets que faria durante sua turnê. A justificativa foi dada pela 

carga emocional envolvida no momento, fazendo com que ele absorvesse muita energia 

(positiva e negativa) e que acabava sendo refletida nas apresentações musicais. O caso foi mal 

recebido pelos fãs, principalmente porque os valores pagos pelo momento (cerca de dois mil 

dólares), não foram reembolsados e ainda se depararam com um display de papelão para 

compensar a ausência do cantor
8
. 

Pouco menos de dois meses depois, Bieber volta a se pronunciar sobre o cancelamento 

do meet & greet mas, dessa vez, com um discurso mais agressivo: “Chegou ao ponto das 

pessoas nem falarem oi para mim e não me reconheciam como ser humano! Eu me sentia 

                                                           
5
 “Professionals such as Tom Peters and Peter Montoya both began studying the processes used to build popular 

consumer brands and the methods used by corporations to make their products more important to the average 

consumer than the next. Since people were being treated as commodities, they could also utilize the same 

branding vernacular and make themselves more marketable and desirable to employers”. Tradução nossa. 
6
 “When advertising has permeated every part of daily life, and corporations are seen as being able to 

commercialize anything, some claim that building Personal Brands dehumanizes us, manipulates human 

relationships for financial gain, and turns us all into products”. Tradução nossa. 
7
 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BDRkUVKAvlQ/. Acesso em 31 jul. 2016. 

8
 Disponível em: http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2016/03/fas-pagam-r-73-mil-e-posam-com-

papelao-de-justin-bieber-em-tamanho-real.html. Acesso em 31 jul. 2016. 

https://www.instagram.com/p/BDRkUVKAvlQ/
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2016/03/fas-pagam-r-73-mil-e-posam-com-papelao-de-justin-bieber-em-tamanho-real.html
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2016/03/fas-pagam-r-73-mil-e-posam-com-papelao-de-justin-bieber-em-tamanho-real.html


 

como um animal em um zoológico e quero ser capaz de manter minha sanidade mental”
9
. O 

motivo foi exatamente a desumanização da pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. É 

interessante perceber, porém, que repetidas vezes o cantor faz publicações estimulando a 

aquisição de produtos da sua loja oficial da turnê, que comercializa produtos de 

merchandising como camisetas, moletons, bonés e outros itens inspirados no show. Algumas 

peças, inclusive, fazem referência ao “staff” (produção) e “security” (segurança), como se 

sugerissem uma espécie de acesso exclusivo aos bastidores. O cancelamento do meet & greet 

de Bieber, nessa situação, pode ser analisado como uma estratégia de branding mercadológico 

que atinge diretamente seu personal branding. Faz com que haja um possível interesse maior 

em outros produtos do artista e, simultaneamente, reforça o discurso de “autenticidade” que 

ele vem trabalhando desde o lançamento do seu último álbum, “Purpose” (“Propósito”, em 

tradução livre; Def Jam Recordings, 2015), considerado o mais pessoal, maduro (e, portanto, 

mais “humano”) de sua carreira
10

. O caso de Bieber nos leva a mais uma discussão sobre 

branding: a distinção entre imagem e reputação:  

[...] enquanto a “imagem” [...] se forma na mente do receptor com base em 

estímulos mais densamente povoados por sensações e qualidades [...] a “reputação" 

é formada por juízos de caráter lógico e alicerçada em argumentos, opiniões e até 

mesmo convicções, crenças consolidadas (IASBECK, 2007, p. 91 apud 

CASTILHO, MIAN, 2013, p. 5). 

 

Em outras palavras, a reputação de uma marca é formada pelo o que ela 

expressamente realiza e discursa; são as ações efetivas dela que criam a reputação. Já a 

imagem é construída com base em ferramentas estéticas, subjetivas; são as ações 

experienciais que produzem a imagem. Foi justamente o conflito entre “reputação” e 

“imagem” que causou uma verdadeira comoção on-line ao redor da música “Sorry” 

(“Desculpa”, em tradução livre) do cantor canadense. Jout Jout, youtuber brasileira que possui 

quase um milhão de inscritos em seu canal e uma média de 700 mil visualizações por vídeo 

publicado, chegou a gravar um episódio intitulado “PROBLEMINHA” para expor 

publicamente sua “aflição” por ter gostado de uma música de Justin Bieber11
. Em seu 

discurso, Jout Jout deixa clara a tensão entre a reputação do artista, quando diz que acredita 

que ele não seja uma pessoa “do bem” (provavelmente pelas recorrentes notícias que o 
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colocavam em posição de “garoto-problema”), e sua imagem, ao expor sua opinião de que ele 

está produzindo músicas de qualidade. O caso não se isolou a Jout Jout e rendeu até um 

editorial do Portal Uol: “Nunca gostou de Bieber, mas agora não para de ouvir? Você não está 

sozinho”
12

. 

Experiências como ferramentas de engajamento e diferenciação 

À medida que as pessoas possuem mais opções de escolha, obter a sua atenção e 

transformá-la em um relacionamento efetivo é um dos grandes desafios para as empresas. 

Assim, projetar produtos, serviços e suas respectivas estratégias de penetração e manutenção 

no mercado são atividades sistêmicas e que devem considerar os aspectos de design, gestão e 

comunicação, entre outros, de forma integrada, tendo o conceito e promessa de marca como 

elemento norteador das escolhas estratégicas (WHEELER, 2009). 

No universo cultural, mais especificamente na música, a concepção de marcas que 

simbolizem os valores inerentes ao artista é de fundamental importância na criação de uma 

conexão com o público. Essa identidade é moldada a partir de diferentes expressões, não só 

na sonoridade, mas, também, com elementos da moda, cenografia, expressão corporal e da 

identidade visual, como marcas, mascotes e produtos licenciados. Todos esses fatores se unem 

para formar uma complexa entidade personalizada pela marca do artista e sugerem aos 

envolvidos um olhar mais atento e maior investimento em tudo aquilo que cerca o seu 

produto, ou seja, na experiência do consumidor com aquele artista e sua marca. 

O elemento experiencial está intimamente ligado às emoções, aquilo que transformará 

a relação entre um bem ou serviço com o seu usuário de algo meramente funcional a uma 

experiência memorável. Pine & Gilmore defendem que estamos na era da Economia da 

Experiência, onde produtos e serviços não são mais suficientes para trazer emprego e 

prosperidade para as pessoas, uma vez que essas ofertas se “commoditizaram”, ou seja, 

reduziram as diferenciações entre parte dos produtos e serviços ao qual somos expostos, nos 

levando a decisões baseadas no preço. 

Experiências são uma quarta oferta econômica, tão distintas dos serviços como 

estes são dos produtos [...]. Quando uma pessoa contrata um serviço, ela adquire 

uma série de atividades intangíveis realizadas em nome dela. Mas quando ela 
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compra uma experiência, ela paga para passar um tempo aproveitando uma série de 

eventos memoráveis que uma companhia organiza [...] para envolvê-lo de uma 

maneira inerentemente pessoal (PINE & GILMORE, 2011, p. 3).
13

 

 

 Como indicam os autores, a experiência se categorizaria como uma quarta forma de 

oferta, diferente das commodities, produtos e serviços, tendo como principal característica a 

memorabilidade.  

Ofertas experienciais acontecem quando empresas intencionalmente utilizam de 

serviços como palco e os bens como adereços para engajar um indivíduo. Enquanto 

as commodities são substituíveis, produtos tangíveis e serviços intangíveis, as 

experiências são memoráveis. Compradores de uma experiência [...] valorizam 

serem envolvidos pelo que as empresas revelam durante determinado período de 

tempo. Da mesma forma que as pessoas reduziram o consumo de bens para 

gastarem mais dinheiro em serviços, agora elas também refletem sobre o tempo e 

dinheiro gastos em serviços para dar lugar a memoráveis - e mais valiosas - 

experiências (PINE & GILMORE, 2011, p. 17, grifo do autor).
14

 

 

 Com a chegada da Internet, mais precisamente da música em arquivo digital, e a queda 

do modelo de negócios tradicional da indústria da música, onde artistas e gravadoras tinham 

na venda de fonogramas a sua principal fonte de renda, os shows tornaram-se um dos 

principais captadores de recursos, exigindo uma adaptação de toda a cadeia produtiva da 

música e seus players
15

 (SALAZAR, 2015). 

 Sob essa perspectiva, os espetáculos ganharam em grandeza e em profissionalismo 

seguindo uma tendência que era apresentada por apenas alguns artistas durante as décadas 

anteriores à essa revolução da indústria, ocorrida em meados de 1990. O mesmo aconteceu 

com as ações e materiais promocionais carregando as marcas das bandas e cantores. Artistas 

como a banda de heavy metal inglesa Iron Maiden e a americana Kiss são referências quando 

falamos em um trabalho robusto de branding. Tudo que envolve o nome das bandas é 

cuidadosamente pensado e faz parte do imaginário dos fãs, não raramente colecionadores dos 

itens que levam a marca de seus ídolos. As apresentações ao vivo também trazem ao 

espectador elementos além da música, como shows pirotécnicos, projeções em telões de alta 
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definição e outros componentes para tornar a experiência do fã memorável.  

O serviço depende do lugar onde a experiência acontece. O ambiente onde é 

prestado influi na percepção do público sobre a qualidade do serviço. [...] A 

satisfação do público só pode ocorrer quando ele mesmo está vivenciando a 

experiência, no momento em que o serviço é prestado. Por isso é importante que o 

artista entenda o show como uma experiência compartilhada. [...] Figurino, cenário, 

iluminação, higiene, conforto, tudo influi na percepção que o público tem do show. 

Para o público, a experiência do show começa desde o momento em que ele passa 

na catraca de entrada (SALAZAR, 2015, p. 250). 

 

 Como sugere Salazar (2015), a experiência do público com o artista no ambiente do 

show começa à medida que a entrada no ambiente do evento é liberada. Porém, a noção da 

experiência de excelência deve considerar também os momentos de pré e pós-show, como a 

compra de ingressos e possíveis encontros entre fãs e ídolos antes ou depois das 

apresentações. O pensamento feito de maneira holística sobre as experiências ofertadas no 

mercado musical é algo inerente aos empresários e produtores, que configuram ofertas 

memoráveis para o seu público sob novos modelos de negócios e que, se bem formatadas, 

agregam alto valor ao negócio artístico apresentando-se como uma oportunidade de 

arrecadação de novas receitas para o faturamento final. 

A promoção de experiências exige por parte dos fornecedores um conhecimento 

profundo do público, já que uma boa experiência pode elevar a satisfação do cliente a um 

patamar de fidelidade e alta rentabilidade, mas uma má experiência tem potencial para 

denegrir qualquer expectativa de sucesso, além de afetar diretamente na reputação da marca. 

Todo o cuidado e atenção aos detalhes que envolvem a oferta de experiências ajudam a 

compreender o alto valor normalmente cobrado por ações desse tipo. É mais provável que 

aquele que comprou algum pacote exclusivo conclua sua experiência com a sensação de que 

foi um investimento válido e compartilhe esta impressão, momentos e lembranças, 

despertando o desejo para que outras pessoas também queiram participar de experiências 

dessa natureza – aumentando, assim, a demanda do negócio. 

Segundo Pine & Gilmore (2011), as empresas que trazem felicidade para os seus 

consumidores por meio de experiências memoráveis não apenas ganham espaço em seus 

“corações”, mas também ganham muito do seu tempo e dinheiro, já que o valor gerado por 

esses momentos exclusivos se refletem em seus preços. É fácil perceber a diferença 

analisando os preços de ingressos em áreas rotineiramente chamadas de VIP, como frontstage 

(“frente do palco”, em tradução livre) e os meets & greets.  

 A busca pela criação de experiências memoráveis se apresenta como uma importante 



 

alternativa na diferenciação da concorrência, mas projetar essa experiência é uma atividade 

que exige sensibilidade e empatia por parte do produtor, que deve entender exatamente como 

o consumidor interpreta e se relaciona com as experiências de consumo a fim de surpreendê-

lo e cativá-lo.  

 Pine & Gilmore (2011) defendem que investir nos sentidos e emoções das pessoas 

deve ser o objetivo de todos aqueles que queiram cativá-las. No universo musical, os fãs 

costumam consumir produtos licenciados e adquirir lembranças dos shows que frequentam, 

como os itens de merchandising que serão discutidos no quarto capítulo. Essas lembranças 

representam, afetivamente, aquele momento exato, adquirindo um alto valor emocional para o 

público – e que se reflete em seu valor financeiro. Estes produtos, apesar de serem, em 

essência, itens meramente comerciais, ganham características de memorabilia devido ao 

contexto que são ofertados. 

Meet & greet: memória e experiência como produto 

Estar ao lado do seu artista favorito evidencia a importância da presença na relação 

afetiva entre fã e artista pop. Essa presença, trabalhada comercialmente, torna-se um 

diferencial experiencial e é chamado de meet & greet. Como já discutido em situações 

anteriores, a presença, para Hans Ulrich Gumbrecht (2009), é materializada em corpos, 

espaços e objetos – ainda que tenha suas bases na linguagem (LINS, 2015). 

[...] a nossa relação com as coisas (e especificamente com artefatos culturais) 

nunca é apenas uma relação de atribuição de sentido. Enquanto usarmos a palavra 

“coisas” para nos referirmos ao que a tradição Cartesiana chama “res extensae”, 

também e sempre viveremos dentro e conscientes de uma relação espacial com 

estas coisas. As coisas podem estar “presentes” ou “ausentes” para nós, e se elas 

estão “presentes” elas podem estar perto ou longe de nossos corpos. Chamando-as 

de “presentes”, então, no sentido original do latim “prae-esse”, estaríamos 

afirmando que as coisas estão “em frente” de nós, sendo assim tangíveis 

(GUMBRECHT, 2009, p. 12). 

  
No caso dos meets & greets, é essa presença frontal e corporal do artista o elemento-

chave para transformação daquele determinado período de tempo em um fenômeno de 

experiência estética. Seel (2014, p. 7) utiliza-se de um conceito filosófico de evento, 

afirmando que “[os eventos] no sentido mais restrito acontecem quando uma ocorrência 

específica adquire significado de uma forma específica em um determinado momento 

histórico ou biográfico”. São esses eventos que diferenciam os episódios cotidianos de 

atenção a algo (ou seja, percepção estética) daqueles que geram algum sentimento em relação 

a algo tornando-se um importante capítulo na vida do indivíduo. 



 

O mercado do entretenimento costuma romantizar o encontro com artistas, 

transformando a situação em algo único na vida. Devido a essa carga experiencial elevada 

entre fã e artista, o meet & greet, além de restrito, costuma ser cobrado por quantias que em 

muito superam os valores das entradas tradicionais aos shows.  

Vamos tomar como exemplo a “Convivência Dulce Amargo”, realizada pela cantora 

mexicana Dulce María, em abril de 2015 em São Paulo. Os ingressos para a apresentação 

musical que ela faria na ocasião variavam entre R$ 150 e R$ 300, para as áreas Pista Comum 

e Pista VIP, respectivamente. Já para a “convivência”, que seria o momento de interação entre 

fã e artista, com direito a fotos, conversa com a mexicana e ingresso para a Pista VIP do 

show, o ingresso custava R$ 1.200
16

. Este exemplo, dentre muitos outros ofertados no show 

business, refletem uma tendência mercadológica de se remunerar a experiência enquanto 

elemento de distinção. 

Se antes a riqueza da humanidade era pautada somente no controle e posse de 

recursos materiais, atualmente bens impalpáveis são capazes de empoderar os 

indivíduos, sobretudo o grande fluxo de informação difundido por meio das novas 

tecnologias de informação e comunicação (CASTILHO e MIAN, 2013, p. 1-2, 

grifo nosso). 

  

Por outro lado, discutindo-se possibilidades do gerenciamento de branding
17

, Rogério 

Covaleski (2016), ao analisar o que Martí Parreño (2010) discute sobre o “fator 

entretenimento” enquanto ferramenta de atenção das marcas, afirma que: 

[...] pode-se qualificar essa indução como “ritos de consumo”, nos quais as marcas 

não só oferecem o produto como, também, transformam o ato de consumir em uma 

experiência estimulante, que entretém e explora reações sensoriais (COVALESKI, 

2016, p. 185). 

  

A estratégia mercado-comunicacional adotada no meet & greet, aparentemente, 

também segue o fluxo da Publicidade contemporânea, tendo em vista que, no encontro entre 

fã e artista, há um “consumo” da figura pública ali presente, em uma situação de experiência 

estética, e que reitera o consumo do produto artístico produzido pelo artista. 

 A célebre frase dita por Confúcio, “conte-me e eu vou esquecer; mostre-me e eu vou 
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lembrar; envolva-me e eu vou entender”, além de ser uma excelente associação para definição 

do branded content, nos auxilia a identificar o meet & greet como uma ação desse tipo no 

show business, com foco na manutenção da base de consumidores. Com as redes sociais e a 

sensação de proximidade criada por elas, para manter um fã fiel, não basta oferecer o 

conteúdo artístico, somente. 

A utilização dessas mídias, com veiculação de conteúdo orgânico (quando criado pelo 

próprio artista) e/ou estratégico e mercadologicamente produzido, contribui para a sensação 

de “intimidade performatizada”, como definido por Marwick e Boyd (2011 apud AMARAL, 

SOUZA e MONTEIRO, 2014). Essa sensação é ratificada quando observa-se o engajamento 

dos fãs com seus artistas prediletos na web, estimulando um ambiente de proximidade, 

hábitos e troca de experiências (AMARAL, SOUZA e MONTEIRO, 2014). É necessário 

alimentar a esperança de uma aproximação real, além do virtual. Diana Taylor (2013) 

antecipa as possíveis alterações da noção de proximidade e intimidade ao afirmar que as 

tecnologias digitais estimularão a sociedade contemporânea a reformular sua compreensão de 

questões como “presença”, lugar, efemeridade e incorporação. 

Portanto, ouvir uma música não é mais suficiente (“conte-me”). Ir a um show ao vivo, 

por sua vez, transforma a proximidade em algo mais concreto, assim como a sensação de 

particularidade oferecida pelas redes sociais (“mostre-me”). Participar de um meet & greet e 

entrar em contato direto com artista é, além de concreto, um momento de experiência estética 

e de clara evocação da presença (“envolva-me”). 

 O potencial narrativo do meet & greet, analisados sob a ótica das experiências 

estéticas de Seel (2014) e as reencenações da presença de Gumbrecht (2009), dialogam de 

certa forma com as noções de storytelling apresentadas por Covaleski (2015) por meio de uma 

fala de Labarta (2014), ratificando-o como uma ação de conteúdo de marca: 

O storytelling se sustenta no que o novo consumidor já não quer escutar sobre as 

características dos produtos que consome, quer ir mais além e conhecer quem está 

por trás deles. Uma das formas de conectar com o cliente é vinculando-o a nós 

emocionalmente, fazer que nos considere parte de seu ambiente e de seu universo 

mais próximo, criando um vínculo forte com suas emoções (LABARTA, 2014, p. 

154 apud COVALESKI, 2015, p. 10). 

 

 Para o fã, uma das formas mais desejadas de conexão com seu artista de admiração é, 

justamente, sentir-se parte de seu universo, estar próximo. No entanto, em contraposição a 

história contada a partir prioritariamente da marca, ela passa a ser produzida pelo próprio 

consumidor através da experiência oferecida pelo artista. Os relatos e fotos dos meets & 



 

greets costumam ser publicados em redes sociais e, portanto, adquirem mais uma 

característica de branded content apresentada por Covaleski (2015, p. 10): o conceito de 

spreadable media cunhado por Jenkins (2013) e que “refere-se a uma ‘mídia espalhada’, 

disseminável, em uma proposta de revisão do modelo de broadcasting que pressupunha a 

hegemonia dos meios massivos sobre a audiência”. 

 A música pop, através de seus vários agentes, encontrou formas de monetarizar 

experiências míticas dentro de sua estrutura, por meio de estratégias bastante similares ao que 

é proposto pelo branded content. O meet & greet, portanto, consegue ser um entretenimento 

oferecido pela marca mas não necessariamente contado e disseminado por ela, mas pelos 

próprios consumidores.  
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