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RESUMO 

O mercado fonográfico em meados da década de 90 sofreu um grande golpe devido à 
possibilidade de troca de arquivos de músicas pela internet. Muitas gravadoras foram à 
falência, e muitas bandas travam batalhas na justiça devido ao direito autoral. No entanto há 
bandas que optam por tomar atitudes mais inteligentes, e do contrário às brigas usam as armas 
disponíveis na internet para divulgar a sua música. Este trabalho final de graduação faz um 
estudo sobre as ações tomadas pela banda Britânica Oasis. Esta banda encontrou no marketing 
viral uma forma de divulgar as suas músicas, agregar fidelidade à marca Oasis, além de 
aumentar a venda do seu álbum Dig Out Your Soul. Portanto essa pesquisa é feita a partir da 
ação mercadológica da Oasis a qual lança uma ideia como um vírus onde os fãs através da 
interatividade da internet podem eles próprios espalhar as mensagens, desta maneira é 
possível entender as estratégias do marketing viral utilizadas para aumentar o poder da marca 
diante do fenômeno da troca de arquivos de músicas pela internet. 

 

Palavras-chave: Marketing. Marketing Viral. Música grátis. Internet. Dig Out Your Soul. 
Oasis. 

 

 

ABSTRACT 

The fonográfic market in middle of the decade of 90 suffered a great blow due to possibility 
from exchange of archives of musics for the Internet. Many recorders had been to the 
bankruptcy, and many bands stop battles in justice due to the copyright . However it has 
bands that they opt to taking attitudes more intelligent, and of the the opposite to the fight 
they use the available weapons in the Internet to divulge its music. This final work of 
graduation makes a study on the actions taken for the British band Oasis. This band found in 
the viral marketing a form to divulge its musics, to add allegiance to the mark Oasis, beyond 
increasing market of its album Dig Out Your Soul. Therefore this research is made from the 
marketing action of the Oasis which launches an idea as a virus where the fans through the 
interatividade of the Internet can proper they spread the messages, in this way he is possible 
to understand the strategies of the viral marketing used to ahead increase the power of the 
mark of the phenomenon of the exchange of archives of musics for the Internet. 
 

Keywords: Marketing. Viral marketing. Free Music. Internet. Dig Out Your Soul. Oasis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho focou sua análise em uma temática que é bastante discutida nos meios 

mercadológicos e fonográficos: a divulgação da obra de uma banda em tempos de acesso 

gratuito à aquisição de músicas, fato ocorrido devido à internet, que em tempo hábil permite 

que as músicas de qualquer artista vazem e cheguem a qualquer indivíduo que a tiver acesso. 

Ou seja, devido à criação de programas que permitem a reprodução completas das músicas e, 

somados a isso todo o indivíduo que está interligado pela internet encontra a possibilidade de 

fazer downloads gratuitos desses arquivos.  

Então, há uma considerável queda na venda de discos, e assim um problema 

mercadológico para as bandas e gravadoras. Então, como objeto de pesquisa o estudo definiu 

a banda britânica Oasis e a forma como essa direcionou seus esforços de marketing em ações 

promocionais, no intuito de buscar a divulgação de seu mais recente álbum, Dig Out Your 

Soul (2008). 

Os ingleses da Oasis, ao contrário de algumas bandas que optaram recentemente por 

estratégias de divulgação extremas (ao ofertar gratuitamente seus álbuns recém lançados na 

internet), usaram o marketing viral apoiado na mídia internet para a divulgação de sua obra no 

ano de 2008 sem, no entanto, disponibilizar parte ou integralidade de sua obra gratuitamente 

via web. A banda, juntamente com a sua gravadora Warner Music, oportunizou que algumas 

de suas novas músicas de trabalho – e, portanto, inéditas – fossem ensinadas a artistas de rua 

de Nova Iorque, desconhecidos do grande público. Os músicos, ao aprenderem, deram o seu 

toque especial ao executarem estas canções e colaboraram, portanto, à divulgação do álbum 

em questão.  

Além disso, a própria banda produziu um audiovisual que documenta toda a 

produção do projeto, desde os músicos da banda encontrando-se com os artistas para ensinar e 

conhecer as versões, comentários dos integrantes da Oasis e dos outros músicos que fizeram 

parte do programa, até as performances nas ruas de Nova Iorque e, ainda comentários do 

público que ouviu. Este material foi divulgado no site myspace.com da banda, desta forma, 

permitiu instantaneamente que os fãs que aguardavam pelas músicas tomassem conhecimento 

destas. Esta ação regida pelo marketing viral, que no caso é a criação de um acontecimento a 
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fim de gerar contexto para o surgimento de mídia espontânea, esta ultima gerada não pela 

banda, mas por pessoas que disseminariam os fatos.  

Diante desta situação, tornou-se instigante à pesquisa a busca pelo entendimento de 

como a banda Oasis utilizou-se de estratégias de marketing viral na divulgação do seu álbum 

Dig Out Your Soul.  Diante disso este trabalho final de graduação buscou abordar a seguinte 

questão: como a banda Oasis empregou o marketing viral na divulgação de seu álbum Dig 

Out Your Soul? Desta maneira, procurou-se alcançar o objetivo de coletar dados para uma 

investigação sobre as estratégias de marketing viral empregadas no lançamento do CD Dig 

Out Your Soul da banda Britânica Oasis. Para isso citamos a seguir os objetivos específicos 

sustentadores do trabalho: 

a) Compreender a atuação e a importância do marketing viral dentro do universo 

mercadológico e do mercado fonográfico; 

b) Conceituar em que implica a ferramenta marketing viral e quais as suas 

principais características; 

c) Localizar outros casos de bandas ou artistas e suas estratégicas de divulgação 

que não as tradicionais (televisão, revistas especializadas, clipes, etc.); 

d) Analisar especificamente as características do lançamento do álbum Dig Out 

Your Soul, como estratégia de marketing viral; 

e) Identificar os resultados da ação da banda Oasis no lançamento do seu mais 

recente álbum, no intuito de entender outras alternativas de divulgação de 

músicas, diante do fenômeno da “música grátis”;  

f) Analisar a ação da banda Oasis e comparar e entender a correlação entre o fato e 

os conceitos definidos por determinados autores; 

g) Compreender as estratégias da promoção de vendas dentro da área da 

publicidade. 

 

Todas essas coletas de informações foram de valia para a análise e conclusão das 

particularidades deste assunto pesquisado. O qual se justifica nas linhas a seguir: 

A banda Oasis, assim como muitas outras, vem enfrentando o problema da 

diminuição na venda de seus discos, esta situação causada pelo alto preço dos discos de 

policarbonato somado à pirataria e à facilidade de aquisição gratuita de músicas na internet. 

Analisando sob o ponto de vista dos músicos e compositores das obras distribuídas, ambos os 
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exemplos são atitudes de pirataria, sendo que ao adquirir arquivos com as músicas grátis o fã 

está deixando de gerar lucro à banda. Já ao comprar um disco de má qualidade, não oficial, 

esse fã além de não gerar lucro para a banda que gosta, o transfere a terceiros. 

A atitude da Oasis de lançar suas músicas antes mesmo de lançar o seu álbum é 

inovadora no meio de tantas outras bandas que tentam fugir da pirataria, e também do 

fenômeno que é a facilidade em adquirir qualquer música completa pela internet, 

gratuitamente. O interesse da pesquisa por esse case da indústria fonográfica deu-se pelo fato 

que as estratégias usadas no lançamento do disco Dig Out Your Soul foram feitas fora dos 

moldes, os quais em geral os produtos dessa natureza (CD) são lançados. 

Ao fazer a comparação do lançamento do álbum em questão da Oasis com os 

lançamentos convencionais, ou seja, os que apenas utilizam métodos como videoclipes, 

singles, publicidade na televisão e em revistas especializadas, etc., pareceu tornar-se de 

grande importância às técnicas de publicidade a compreensão de como foram utilizados os 

princípios mercadológicos, no caso, promoção de vendas. A ação da banda utilizou e exigiu 

análise sobre as ações de marketing demonstradas através do marketing viral, somado à 

publicidade, que são as peças publicitárias resultantes da promoção do CD (um documentário 

ou audiovisual, e peças gráficas). 

Este trabalho pretendeu estudar as técnicas que envolveram a promoção do disco 

Dig Out Your Soul que originou um número de vendas superior à de todos os outros álbuns 

que a banda lançou em dez anos (The Masterplan, 1998; Standing on the Shoulders of giants, 

2000; Familliars to Millions, 2000; Heathen Chemistry, 2002; Don’t Believe the Truth, 2004; 

Stop the Clocks, 2006), todos estes lançamentos de discos dentro do mesmo contexto de 

distribuição de músicas. 

Partindo do questionamento de como a banda Oasis empregou o marketing viral na 

divulgação de seu álbum Dig Out Your Soul,o estudo mostrou-se pertinente para a área da 

publicidade diante das dificuldades de vendas que o mercado fonográfico e bandas se 

encontram contemporaneamente, pois é importante expor e redescobrir novos campos de 

atuação da publicidade, a qual traz em suas técnicas e estratégias meios de combater esse 

problema de mercado. 

Para que o entendimento de todas as ações que envolveram o caso e, toda a 

contextualização deste na área da publicidade, mostrou-se pertinente no referencial teórico 

abordar alguns temas de suma importância ao entendimento e coligação com a ação gerada 
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pela banda Oasis. Primordialmente, ler-se-á nas referências teóricas a conceituação do 

marketing e da publicidade, porque a objetivo primário da banda era a venda do seu produto, 

o CD como tal e a banda como uma empresa. Então, pesquisou-se desde as origens do 

capitalismo e do livre comércio para que fossem entendidas as funções do marketing a uma 

empresa. E como ferramenta mercadológica tem-se a publicidade, então nesse mesmo 

capítulo também foi fomentado o conhecimento dos conceitos desta área da comunicação. 

No capítulo seguinte e devido ao conhecimento dos conceitos de marketing, 

observou que o caso Dig Out Your Soul poderia ser analisado mercadologicamente como uma 

forma de promoção de vendas, então se fez um estudo sobre os conceitos dessa forma de 

incentivo de vendas. Procurou-se por autores da área do marketing e conceitos que 

explicassem, mas paralelo houve a intenção de exemplificar as ações promocionais para que a 

banda Oasis já fosse vista como uma empresa procurando vender o seu produto. 

Após ter encadeado os contextos importantes para o estudo ter uma base, no terceiro 

capítulo do referencial teórico o trabalho abordou o assunto que é parte do fundamento da 

pesquisa, ou seja, o marketing viral. Portanto, para que pudesse ficar mais fácil de 

compreender e depois relacionar com a ação estudada em si, usou-se duas nuances para 

discorrer sobre o marketing viral. Em primeiro lugar, foram feitas pesquisas que pudessem 

definir e conceituar essa técnica de disseminação de ideias e consequentemente possibilidade 

de venda destas; em segundo lugar, buscaram-se exemplos para melhor relacionar com o 

corpus da pesquisa, o qual está inserido nesse mesmo âmbito.  

A banda Oasis como já fora citado é, para melhor entendimento do trabalho, 

considerado uma empresa, então apenas com intenção de acrescentar informação e fazer com 

que o leitor entenda como o momento da indústria fonográfica afetou a banda e a fez perder 

mercado, optou-se por apresentar uma pesquisa e uma elucidação de todo o histórico da 

banda. Então, nesse capítulo foram apresentadas informações sobre contexto em que a banda 

surgiu, venda de discos álbum a álbum, para assim ser possível a comparação após o case 

estudado.  

Nesse último capítulo do referencial teórico é apresentado o Case Dig Out Your 

Soul. Após termos pesquisado a base e os conceitos que geriram a pesquisa, nessa parte do 

trabalho buscou-se explicar os passos dados pela banda, para assim contextualizar com as 

ações de marketing viral. Faz-se a ressalva que não há conclusão neste capítulo, mas ele já 
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indica o caminho ao qual levou a banda britânica ao aumento na venda discos, ou seja, um 

resultado positivo da sua ação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
  

 2.1. Marketing e Publicidade 

 

Desde o século XVIII até os dias de hoje, o mundo mantém-se num constante 

crescimento mercadológico e econômico. Este crescimento começou com a revolução 

industrial, a época das grandes inovações tecnológicas que modificaram as condições na área 

da indústria. Os avanços ainda persistem, e cada vez mais se amplia a capacidade tecnológica. 

Esta evolução gerou o capitalismo, um sistema que, segundo a enciclopédia Barsa define-se: 

 

No capitalismo, portanto, o empresário (...) detém a propriedade dos meios de 
produção, através dos quais dirige a produção e a repartição da renda decorrente 
dessa produção, tendo toda a atividade econômica como objetivo final o lucro cada 
vez maior, o que determina a acumulação do capital e o caráter progressivo da 
técnica. (BARSA, 1995, p.74) 
 

Toda a ação das técnicas mercadológicas do capitalismo gera uma disputa natural 

pela maior obtenção de consumidores das suas produções. Em conseqüência dessas disputas 

pela venda de produtos, o homem encontrou a necessidade de criar e usar técnicas que 

pudessem diferenciar seu negócio nessa “guerra por mercados”. 

As técnicas usadas na obtenção e ampliação de mercados e, por conseguinte geração 

de lucros, denomina-se marketing, ações que podem ser entendidas segundo as palavras de 

Rabaça e Barbosa 

(...) as ações de marketing envolvem toda a vida do produto ou serviço, desde o 
momento em que ele é uma simples idéia, invenção, projeto ou simples demanda do 
consumidor detectada em pesquisa, até o consumo, incluindo as etapas de pós-vendas. 
Isso implica conhecer o que o consumidor deseja, estudar a produção dessa 
necessidade (desse bem de consumo), produzi-la, distribuí-la e vende-la ao 
consumidor, inclusive ensinando-lhe a consumir.(RABAÇA e BARBOSA, 2001, 
p.464)  

 
Quando se tem a ideia e produz-se uma mercadoria, o objetivo obrigatório é o 

consumo através da criação de demanda, de modo que chegue até o indivíduo, gerando 

capital, assim ressalva Rabaça e Barbosa (2001, p.464) ao referir-se ao marketing dizendo que 

“com essa estratégia visa-se otimizar os lucros de modo a assegurar a sua sobrevivência e 
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expansão”, portanto as ações de marketing são meios possíveis de êxito na conquista por 

mercado. 

Dentre as ações que auxiliam e possibilitam o êxito do marketing encontra-se a 

publicidade e propaganda e suas técnicas comunicacionais. Constantemente, no intuito de 

levar a informação sobre o produto até o consumidor, estende suas possibilidades de ação por 

vários meios. Na descrição de Rabaça e Barbosa considera-se que no Brasil publicidade e 

propaganda coincidem na definição, publicidade é a comunicação persuasiva que compreende 

no 

conjunto das técnicas e atividades de informação e de persuasão, destinadas a 
influenciar as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público num determinado 
sentido. Ação planejada e racional, desenvolvida através dos veículos de 
comunicação, para divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de 
um produto, de um serviço, de uma marca, de uma idéia, de uma doutrina, de uma 
instituição etc. (RABAÇA e BARBOSA, 2001, P.598) 
 

Assim, compreendendo-se as trocas comerciais desde o período da Revolução 

Industrial, percebe-se que o marketing é inerente à busca pelo consumo de um produto ou 

serviço, e, aliado à publicidade soma-se às diversas técnicas por esta última usadas, como, por 

exemplo, a promoção de vendas. 

 

 

 2.2. Promoção de vendas 

 

A promoção de vendas encontra-se dentre as técnicas da Publicidade, pois “consiste 

em um conjunto de ferramentas de incentivo, a maioria de curto prazo, projetadas para 

estimular a compra mais rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços específicos 

por parte do consumidor ou do comércio.” (Kotler, 2006, pág. 583). Compreende à promoção 

ações que visam fazer com que o consumo de um produto ou serviço aconteça mais rápido 

possível, e como se referiu Kotler, são ferramentas de incentivo “os brindes, os cupons, os 

descontos, as ofertas e as demais ferramentas empregadas para criar estímulo adicional àquele 

oferecido pelo produto ou serviço” (ZENINE, 2005, p.65). No caso do álbum Dig Out Your 

Soul da banda Oasis pode-se considerar que a ferramenta usada foi a experimentação gratuita. 

Posteriormente, neste trabalho será apresentado o estudo mais detalhadamente sobre o caso. 

Cada vez mais os profissionais de marketing e as empresas estão compreendendo 

que os investimentos em promoção, para seus produtos ou serviços, geram bons lucros. Isto 
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porque a competição está mais acentuada dentro das diversas áreas do mercado, devido ao 

aumento de empresas concorrentes somado às facilidades de compra (cartão de crédito e 

crediários). Desta maneira, busca-se a diferenciação, seja pela qualidade do produto/serviço, 

seja pelo preço; então assim como relata Kotler: 

Há dez anos, a proporção entre propaganda e promoção de vendas ficava em torno 
de 60 por 40. Hoje, em muitas empresas de bens de consumo a promoção de vendas 
responde por 75 por cento do orçamento combinado (cerca de 50 por cento vai para 
a promoção comercial e 25 por cento para a promoção a consumidor). O percentual 
dos investimentos em promoção de vendas dentro do orçamento anual vem 
crescendo (...). (KOTLER, 2006, P. 585) 
 

Os investimentos de uma determinada empresa, obviamente, são estudados, 

planejados e posteriormente avaliados. É importante salientar que entre publicidade e 

promoção, uma não anula a outra, pois “enquanto a propaganda oferece uma razão para a 

compra, a promoção oferece um incentivo” (KOTLER, 2006, P.583), ou seja, as duas aliam-

se na intenção de gerar e/ou aumentar os lucros. 

No entanto, a promoção de vendas pode não funcionar, para que não haja este 

problema, deve-se sempre planejar. Em relação a isso Kotler salienta: 

Ao usar a promoção de vendas, a empresa deve definir seus objetivos, selecionar as 
ferramentas, desenvolver o programa, pré-testar esse programa, implementá-lo, 
controlá-lo e avaliá-lo em termos de resultado. (KOTLER, 2006, p.586) 
 

Assim, compreende-se que o planejamento de uma ação promocional não é apenas 

uma forma apelativa, no intuito de vender, É o resultado de um estudo sobre o mercado e suas 

possibilidades de exploração comercial.  

Novamente, nas palavras de Kotler (2006, p.586) sobre a escolha das ferramentas de 

promoção entende-se que “o planejador de promoção deve levar em conta o tipo de mercado, 

os objetivos da promoção de vendas, as condições de competitividade e a eficácia em termos 

de custo de cada ferramenta”, isso é resultado de um conhecimento de mercado, o que assim 

foi feito pela banda Oasis e sua gravadora, ao planejar o lançamento de suas novas músicas 

como uma promoção de vendas. 

Portanto, a Oasis neste trabalho é compreendida como uma empresa a qual busca 

vender seu produto, o álbum. Sabendo das condições que o mercado fonográfico encontrava-

se em 2008, e também os objetivos a serem alcançados, após possível planejamento, optou 

pela utilização do marketing viral como ferramenta de promoção de vendas do seu álbum 

mais recente Dig Out Your Soul (2008). 
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2.3. Marketing Viral  

Ao ser explicado o marketing viral, o trabalho, para melhor compreensão, optou por 

dividir este capítulo em dois subcapítulos, que são: A definição de marketing Viral e os 

exemplos de marketing viral na música. 

 

2.3.1. Definição: 

 

Há muitos anos a sociedade vem mudando, e as pessoas vão absorvendo uma nova 

mentalidade, ou seja, assumem uma identidade individualista devido a fatores sociais. Junto a 

isso os meios de comunicação tornam-se mais eficazes e abrangentes; por consequência há 

uma discrepância. Esse ser fechado em suas atitudes individuais tem a possibilidade de mais 

facilmente interagir com o mundo, assim como Godin (2001. p. 43) refere-se: “Estamos mais 

conectados do que jamais estivemos. E agora temos relações de segunda, terceira, ou quarta 

ordem”, no entanto enlaçados por essa atual comunicação. 

As empresas, obviamente, estão inclusas nesse ambiente, e é claro encontram-se 

nessa busca por sobrevivência, a qual é a busca pela demanda aos seus produtos/serviços. 

Contudo, esse individualismo das pessoas modifica o âmbito de conquista de mercado. Godin 

cita: 

Hoje em dia o marketing é tudo. Você não vence com melhor distribuição e 
fabricação ou com contas a pagar. Vence com marketing melhor, pois ele tem tudo 
a ver com a circulação de idéias, e elas são tudo que sobra para você competir 
(GODIN, 2001, p. 24) 
 

Então, compreende-se que ainda as empresas tenham de criar estratégias inteligentes 

na busca de lucro, estas apoiadas pelo marketing. Porém, não se pode esquecer da mudança de 

atitudes dos consumidores, pois estes se encontram conscientes das tradicionais técnicas 

usadas na venda de produtos/serviços. Mas como se diferenciar? As alternativas podem ser 

infindáveis, todavia, novamente citando Godin pode-se encontrar o ponto de busca à solução 

dessa questão: 

Os consumidores resistem bravamente ao marketing. Por isso é imperativo parar de 
fazer marketing com as pessoas. A idéia é criar um meio no qual os consumidores 
possam negociar uns com os outros. (GODIN, 2001, p. 24) 
 

O referido meio, o qual se busca a troca de informações entre possíveis 

consumidores, pode encontrar-se no marketing viral, pois este “pode ser um poderoso recurso 

para a formação de redes de contato” (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p. 471). As redes de 
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contatos são as relações entre as pessoas que posteriormente poderão vir a tornarem-se 

consumidoras. Então as empresas devem colocar-se entre as trocas de contato, para isso 

devem dominar e articular as técnicas de marketing viral, que é definido por Rabaça e 

Barbosa desta maneira: 

Modalidade de marketing baseada na divulgação boca a boca, feita pelos próprios 
clientes (consumidores, usuários, leitores, etc.) junto a seus conteúdos. Essa técnica 
possui credibilidade (...). (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p. 471) 
 

As técnicas do marketing viral, desta forma, baseiam-se em fazer com que o receptor 

seja também o condutor da mensagem, haja vista, que devemos levar em consideração atual 

da sociedade, como já foi mencionado anteriormente, ou seja, há uma maior acessibilidade 

entre as pessoas, pois há possibilidade de uma maior abrangência de uma idéia. O fato é 

conseguir controlar a expansão desta comunicação. 

A idéia que se espalha através da ágil comunicação às vezes pode ser de maneira 

acidental, assim como uma expressão verbal dita por um desconhecido. No entanto, se por 

acaso essa enunciação vocal for engraçada, por exemplo, e começar a ser repetida no boca a 

boca, é um vírus que se espalhou. Para as empresas, contudo, essas idéias têm que serem 

controladas pelo marketing, no intuito de atingir em determinado objetivo. Portanto, “só 

porque os vírus de idéia já se espalharam de maneiras desconhecidas e em acontecimentos 

acidentais não quer dizer que não haja uma ciência relativa à produção e gerência dele” 

(GODIN, 2001, p.52). 

Então, se acontecimentos acidentais podem ser controlados, por que algo calculado 

desde o início não poderia? Um dos fatores que podem tornar possível a articulação e controle 

de uma idéia, está exposta, também, em Godin: 

Uma diferença básica entre o boca a boca e um vírus de idéia é que o primeiro 
desaparece enquanto o segundo cresce cada vez mais, Por quê? Porque algo 
amplifica as recomendações para uma platéia bem maior. Pode ser a televisão ou 
outras formas de mídia (uma matéria no New York Times que amplifique a 
mensagem de um articulista para muitos leitores), ou pode ser a própria web (...). 
(GODIN, 2001, P. 73) 
 

Portanto, deve-se entender, para o trabalho exposto, que um artista da música ou 

uma banda são consideradas empresas diante dessa sociedade em que vivemos; e eles (artistas 

e bandas) têm suas músicas e discos como produto a ser vendido. O caso que será estudado é 

como a banda Oasis usou o marketing viral na divulgação de suas músicas e venda do seu 

disco Dig Out Your Soul , lançado em 2008. 
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2.3.2. Exemplos na música: 

 

Porém, apesar das técnicas utilizadas serem inovadoras, há mais exemplos dentro da 

música que utilizaram o marketing viral. No ambiente mundial Trent Reznor, vocalista da 

Nine Inch Nails mostra saber usar a internet para divulgar seu trabalho, o vocalista sabe que a 

cada declaração que faz contra a sua gravadora ele chama atenção à sua banda, além de lhe 

agregar carisma. Então, em 2007 ele disponibilizou um álbum de remisturas assinadas pelos 

fãs do grupo, pois acredita que espalhando suas músicas e seu carisma, poderá buscar o lucro 

através de outros meios. Declara ao site Remixtures.com, o seguinte: 

Estou a dever mais um disco a uma grande etiqueta e depois nunca voltarei a estar 
numa situação como esta. Se eu pudesse fazer agora o que quero, eu publicaria o 
meu próximo álbum, você poderia descarregá-lo a partir do meu site com um bit 
rate elevado e pagava quatro dólares através da PayPal. Se fosse a um concerto 
poderia comprar uma camisola. Se pretendesse um objecto físico, eu publicaria uma 
peça de merchandise com uma embalagem elegante. E o disco estaria disponível no 
mesmo dia em que a gravação estivesse concluída e não como é agora esta treta em 
que temos que esperar três meses.(<remixtures.com>) 

 
Ou seja, com essa declaração ele já mostra outras formas de lucro, o que não 

necessariamente impediria um fã de mesmo assim comprar o disco, haja vista, que pode ser 

uma forma de retribuir, pois assim como diz a revista Bizz “fica uma imagem de banda que se 

mata pelos fãs” (revista Bizz, 2001, p.55).  

Outra banda que fomentou a busca de credibilidade pelos fãs, no intuito de agregar 

valor à sua marca, foi a Pearl Jam. Em 2001 eles lançaram 25 álbuns correspondentes aos 

shows da turnê européia do ano anterior. Assim noticía a revista Bizz: 

O Pearl Jam aplicou um golpe de mestre nos fãs, na indústria e na concorrência: 
lançou nada menos que 25 CD’s ao vivo ao mesmo tempo, cada um correspondente 
a um show da turnê européia de Binaural (...) Dá um banho de publicidade e ainda 
bate um recorde: dos 25 CD’s, cinco acabaram entre os 200 mais vendidos da 
parada da revista  Billboard, uma marca inédita. Jamais um artista havia entrado na 
lista com tantos discos de uma só vez.(revista Bizz, janeiro de 2001, p. 54) 
 

Entende-se o “golpe de mestre”, pois além deles já terem vendido este número de 

disco, provavelmente de pessoas que presenciaram os 25 shows, a banda ao entrar em uma 

lista da Billboard da forma como entrou, criou um vírus. Então, a notícia espalha-se com mais 

facilidade, assim aguçando o interesse sobre os discos, banda e seus shows. Também, a quem 

tentou gravar os shows para piratear as apresentações, encontrou um concorrente forte: a 

própria banda. 
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Somando-se a estes exemplos, bandas não tão conhecidas também utilizam das 

técnicas do marketing viral, além disso, há uma infinidade de métodos, assim como no 

exemplo da banda canadense The Craft Economy que propagou seus shows de uma forma 

criativa. Espalhou na cidade de Toronto 100 CD’s com seu EP de estréia gravados em mp3, 

estes pregados em árvores, cabines telefônicas, etc. juntamente com os cartazes dos 

espetáculos. Propositadamente os CD’s de mp3 foram gravados em um arquivo que qualquer 

um poderia copiar e espalhar as músicas. Apenas isso já bastaria para epidemia viral da banda 

espalhar-se, mas ainda contou com uma outra estratégia, assim como divulga o site 

Remixtures.com: 

 Quem quiser pode também comprar o disco no site da banda por cinco dólares 
australianos, com a vantagem de receber em casa uma edição numerada e de 
produção artesanal do CD. A notícia original foi divulgada pelo BoingBoing que 
acabou por gerar um efeito de bola de neve junto da blogosfera. É assim que 
funciona o marketing cultural no século XXI, em jeito viral, contaminação “boca-a-
boca”. É assim que surge lentamente um novo modelo de músico Pop a que 
podemos designar de “artista 2.0″.(<remixtures.com>) 

No intuito de contextualizar o caso Dig Out Your Soul, o qual a banda usou vídeos 

na internet para publicitar as músicas, apresenta-se o exemplo de um vídeo que ganhou 

credibilidade através da divulgação do público, pois  “se você conseguir mover ou passar algo 

através de uma comunidade de fãs então você pode conseguir ganhar um momentum e um 

conjunto de fãs que irá passar a sua mensagem musical” (www.acurvaviral.com). Este é o 

caso da banda Ok Go, a qual o clipe da música “Here it Goes Again” nada mais é do que os 

músicos dançando em esteiras. Porém, a originalidade fez com que o vídeo tivesse 44 milhões 

de acessos (informação do site curvaviral.com), ou seja, em tempos de dificuldades na venda 

de discos, esse número mostra que a banda não necessitou de um álbum para chegar aos olhos 

e ouvidos do público, mas sim uma boa ideia é capaz de atrair pessoas, que propagarão a 

informação de maneira gratuita e em crescente como uma bola de neve. 

Bandas já famosas estão competindo no mercado com bandas independentes, estas 

que com pouco capital podem conseguir que suas ideias tenham o mesmo alcance que as 

grandes. Por esse motivo, a indústria fonográfica não depende só das suas finanças, mas de 

alguma maneira inteligente para competir com quem tem bastante criatividade e uma mídia 

acessível para propagar sua obra. 
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2.4. A banda Oasis: 
 

No início da década de 90 o ambiente Rock and Roll estava voltado para Seattle, 

cidade que era berço do movimento Grunge, o qual incluía bandas como Nirvana, Pearl Jam, 

Sondgarden, Mudhoney, etc. No entanto, na cidade de Manchester, em 1991, formava-se a 

banda Rain, esta que era composta por Paul "Bonehead" Arthurs, Paul "Guigsy" McGuigan, 

Tony McCarrol e Liam Gallagher. Até então Noel Gallagher, irmão do vocalista Liam, era 

roadie de uma banda chamada Inspiral Carpenters e, não havia tomado conhecimento sobre a 

banda Rain. 

Então, em uma apresentação num bar na cidade natal da Rain, Noel Gallagher foi 

assistir a um show da banda. Segundo o site Oasisnews.com o irmão mais velho - e futuro 

guitarrista, Noel - gostou da maneira como os integrantes tocavam, porém aceitou entrar no 

grupo se ele fosse o compositor das músicas. Os demais integrantes aceitaram, e então estava 

formada a banda Oasis. O nome foi dado por ser o mesmo de um bar da cidade de Manchester 

em que os Beatles se apresentaram, banda esta que é declarada uma fonte de inspiração dos 

irmãos Gallagher. 

Após essa data a Oasis seguiu apresentando-se em bares e pequenos pubs na 

Inglaterra, dessa maneira mantendo seu sustento. No entanto, a data de 31 de maio de 1993 

não é só importante para a banda, mas para o mundo musical, pois o dono da gravadora 

Creations Records, Alan McGee, viu um show da Oasis em Glasgow e na hora decidiu assinar 

um contrato com a banda (http://whiplash.net). A data é marcante para a música, porque em 

menos de um ano a banda lança o single “Supersonic”. O surgimento da Oasis coincide 

justamente com a queda do movimento Grunge e mais especificamente com a morte de Kurt 

Cobain, líder e vocalista da Nirvana. O single foi lançado em 11 de abril de 1994 e Cobain 

tinha se suicidado há seis dias atrás, 5 de abril de 1994. Assim como cita Dymery: 

É fácil se esquecer o quão estéril era o panorama musical britânico em 1994. O 
Britpop ainda não tinha se desenvolvido inteiramente e o Grunge tinha morrido 
com Kurt Cobain. Foi preciso que cinco caras bem comuns, vindos da classe 
operária, reacendessem a chama e redefinissem o panorama musical.(DIMERY, 
2007, p.732) 
 

Pois, contrapondo ao movimento Grunge dos Estados Unidos, a indústria 

fonográfica da Inglaterra apresenta o Britpop, e a banda Oasis lidera esse movimento. Depois 

da assinatura de contrato com a Creation Records e do single “Supersonic” a banda de 

Manchester ganha bastante reconhecimento do público, levando-os a apresentações lotadas e 
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assim viraram sensação na Grã-Bretanha. Logo após foi lançado o primeiro álbum, 

Definitely Maibe que se tornaria em pouco tempo o álbum de estréia mais vendido de todos os 

tempos, superando os Beatles, grandiosa banda a qual a Oasis se inspirava.  

                Paralelo ao sucesso de vendagens, e da ótima receptividade do público a cada single 

lançado, os irmãos Gallagher discutem e trocam ofensas com uma outra banda do movimento 

Britpop, a Blur. Atitude esta que leva a Oasis a ser chamado, pelos críticos de banda 

“marqueteira”, haja vista, que essas discussões faziam com que o nome da banda aparecesse 

muitas vezes nos tablóides ingleses. 

Discutindo ou não, a Oasis segue sua trajetória musical, em 1995 lança seu segundo 

álbum, (whats the story) morning glory? que é muito elogiado pela crítica musical, além de 

sucesso incontestável de público com cerca de 20 milhões de cópias pelo mundo 

(http://whiplash.net). 

O site whiplash comenta o que ocorria na época, apesar da polêmica fama de usar 

marketing a competência nos palcos era notada: 

A banda era muito competente também nos palcos, como mostra um vídeo lançado 
na época, chamado "...There and Then". Ele mostra dois shows da banda, um em 
1995, no Earls Court, e o outro em 1996, em Maine Road. Com seus dois primeiros 
álbuns e o vídeo, o Oasis mostra que a banda não era uma mera onda comercial, e 
sim uma banda que estava escrevendo seu nome na história do Rock. Enquanto 
isso, mais admiradores da banda se espalham pelo mundo em shows lotados. 
(http://whiplash.net) 
 

Desta maneira a banda seguiu lotando estádios e esgotando ingressos para shows, e 

isso foi até o final de 1996 quando a banda parou, a fim de gravar o seu terceiro álbum, pois 

segundo o site oasisnews, Noel e a gravadora acreditavam que se a banda parasse muito 

tempo, resultaria em especulações de um possível final da banda, assim podendo afetar na 

venda de álbuns. Bahamas foi o local escolhido para a gravação do terceiro disco. Em duas 

semanas a banda grava o disco Be Here Now, e apesar de ser considerado pela crítica um 

álbum bastante experimental e cheio de elementos psicodélicos, mais uma vez as vendagens 

foram exorbitantes, três milhões de cópias em apenas três dias, e o total é de 15 milhões de 

cópias no mundo.  

No quarto álbum, a Oasis já mostra ter contato com a internet, que já começara a 

colocar em contato fãs e músicas, não como nos dias de hoje, mas já dava seus primeiros 

passos. Sendo assim a banda que decidiu tirar férias, usou todos os singles que não entraram 

nos álbuns anteriores, e em seu site, www.oasisinet.com, promoveu uma votação a qual os fãs 
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escolheram as musicas que entraram no disco, que foi lançado, em 1998, o álbum The 

Masterplan. 

Então, após a extensa folga dois integrantes da banda resolveram sair da banda. 

“Paul "Bonehead" Arthurs e o baixista Paul "Guigsy" McGuigan anunciam que se desligarão 

da banda” (http://whiplash.net) assim como já tinha feito há tempos atrás o baterista Tony 

McCarrol. A banda composta ainda pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, Alan White e os 

novos integrantes Andy Bell e Gem Archer a Oasis, em 2000, lança mais um álbum, o qual 

mostra a banda mais experimental ainda, utilizando elementos eletrônicos. Porém as 

vendagens não atingem o patamar dos outros discos, haja vista que a possibilidade de 

aquisição de música pela internet já estava bem evoluída na comunidade que aprecia música. 

A banda sai em uma grande turnê, a qual inclui a apresentação no Rock in Rio 3, no Brasil, e 

para os fãs do mundo inteiro conferirem o trabalho dos novos integrantes, o Oasis 
lança em 2000 um CD duplo em um DVD de um show em Wembley. O CD e o 
DVD são intitulados "Familiar to Millions" e mostra para os fãs que a banda está 
em sua melhor forma e que os novos integrantes são tão bons ou até melhores 
tecnicamente que os antigos.(http://whiplash.net) 
 

A gravação no lendário estádio Wembley (o qual, alguns dias após foi destruído para 

ser construído outro em seu lugar) contou com a participação do público de 70 mil pessoas 

(www.oasisinet.com), o que mais uma vez mostrou a visão da banda em relação a divulgar o 

seu trabalho e o seu nome (marca), pois foi uma forma de mostrar que apesar de evoluírem 

musicalmente, continuavam com o mesmo desempenho nos palcos, e, o público continuava 

fiel. 

Em 2002, é lançado Heathen Chemistry, sem muito experimentalismo, porém as 

vendagens ainda não são satisfatórias para a banda, claro devido à internet e a pirataria. Sobre 

o lançamento do álbum o site whiplash diz: 

"Heathen Chemistry" foi um disco muito aguardado e muito falado. Várias versões 
de suas músicas já rolavam na internet há algum tempo, fato esse que deixou a 
banda furiosa (ou não, já que muitos suspeitam de uma jogada). Nesse meio tempo 
o Oasis emplacou dois singles: "Hindu Times" e "Stop Crying Your Heart Out". O 
último até virou hino da derrota dos ingleses para a seleção 
canarinho.(http://whiplash.net) 
 

Então, o aparecimento da internet na vida da banda Oasis pode ter mostrado um 

caminho diferente para os músicos e gravadora da banda. 

Mesmo assim a Oasis lança o Don’t believe the truth (2004), o qual é muito bem 

visto pela critica, que falava que a banda estava de volta, pois apesar ter produzido um álbum 

diferente dos primeiros, era tão bom quanto. No entanto, a vendagem não foi considerável, 
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nem com as boas críticas de jornalistas especializados e nem com declarações como as do 

vocalista Liam que dizia “Este é o melhor álbum do Oasis”. Esta declaração, somada a outras 

dos integrantes que engrossavam o discurso contra a música gratuita na internet pareciam ser 

atitudes que buscavam a propagação e refidelização dos fãs da banda. 

Em 2008, no entanto, a banda lança o disco Dig Out Your Soul e ao contrário dos 

outros, este tem uma estratégia de lançamento diferente. A banda Oasis, que declara não 

concordar em distribuir gratuitamente suas músicas, buscou junto com a gravadora Warner, 

através das técnicas do marketing viral, uma forma de aumentar a demanda pelo seu novo 

trabalho e, reforçar sua imagem com o público. Em dez anos a banda não havia vendido 

tantos álbuns quanto vendeu o Dig Out Your Soul, o que através dos números mostra a 

eficácia da campanha, que além de estar cumprindo seus objetivos, ainda foi ganhadora do 

premio Titanium & Integrated em Cannes Lyon, 2009. 

 

2.5. Case Dig Out Your Soul: o lançamento do álbum da banda Oasis  

 

A banda Oasis, assim como toda grande banda do mundo, sofre influências em sua 

vendagem de discos físicos devido à internet, softwares e sites que permitem a aquisição 

gratuita, sem preocupação com direitos autorais, de músicas e álbuns. Mas a internet não é o 

primeiro obstáculo de bandas e suas gravadoras em relação à venda de discos, Godin (2001, 

p.145) lembra que durante algum tempo, as gravadoras lutaram contra a idéia das estações de 

rádio tocarem canções dando pouca ou nenhuma compensação, mas depois perspicazmente 

essa opinião mudou, pois esse meio foi visto de outra maneira, “antes dele, as vendas de 

música eram diminutas. Por que você iria comprar uma música para a sua vitrola se nunca a 

havia escutado antes? Como é que você poderia saber se ela prestava?” (GODIN, 2001, 

p.145). 

O problema para as bandas e gravadoras agora é que antes você escutava no rádio, 

todavia não escutava no momento que queria e, então, para isso compraria o disco. Com a 

internet faz-se o download e o apreciador da música a tem em sua posse. 

Esse fenômeno, é claro, não terminará com a produção de músicas das grandes 

bandas, porém, diante desse problema mercadológico começa a aparecer as soluções, haja 

vista que “antes da internet, era muito mais difícil aparecer na mídia de massa” (Entrevista 

Chris Anderson à revista Superinteressante). Então com essa possibilidade de comunicação 
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ágil, as bandas têm de planejar uma forma de usar essa agilidade comunicacional a seu 

favor. Rabaça e Barbosa definem planejamento estratégico como: 

Processo de planejamento e decisão que permite à empresa reagir positivamente às 
variações do meio ambiente e explorar melhor as oportunidades de mercado, 
através de um correto posicionamento de marketing da implantação de novas 
técnicas de administração e de um conjunto de ações objetivando atingir as metas 
em sintonia com a missão da empresa. (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p.570). 
 

As empresas que sofrem mudanças no mercado, no caso, são as bandas e as 

gravadoras, assim como referido anteriormente, e neste trabalho mais especificamente a 

Oasis, esta que renovou suas atitudes diante do mercado fonográfico, no lançamento do seu 

álbum Dig Out Your Soul. Assim como será exposto sequencialmente. 

O álbum tinha a data de seis de outubro de 2008 para o seu lançamento nas lojas, 

porém a banda já tinha disponibilizado um canal no youtube.com para divulgação de vídeos, e 

em 18 de agosto já havia acesso. 

No entanto, a banda Oasis e a Warner planejaram um conjunto de ações estratégicas, 

baseadas no marketing viral, apoiadas na internet, pois: 

(...) esses métodos revolucionários de adquirir música também geraram diversidade 
sem igual de alternativas para descobrir novas músicas. Enquanto as gravações de 
CD’s e as trocas entre amigos é ‘marketing viral’ (algo que se transmite de pessoa 
para pessoa) do tipo mais poderoso, o compartilhamento de playlists (função 
específica de programas de media player, que organiza e controla as músicas 
armazenadas num PC) é propaganda boca a boca em escala industrial 
(ANDERSON, 2006, p.32) 
 

Outras bandas como a Radiohead em seu disco In Rainbows disponibilizaram em 

seu site as músicas totalmente grátis, ou o fã decidia quanto pagava. Já os irmãos Gallagher 

sempre se declararam contra essa atitude, deixando claro que não disponibilizariam suas 

músicas gratuitamente.  

Então, não contradizendo suas opiniões e inserindo-se no contexto fonográfico 

contemporâneo, a Oasis proporcionou a seus fãs uma espécie de experimentação gratuita, a 

qual Kotler (2006, p.587) define que é o que permite “que os compradores potenciais são 

incentivados a experimentar o produto sem nenhum ônus (...)”, mas isto de maneira 

diferenciada e que as atenções se voltassem para a ação, esta chamada de Dig Out Your Soul 

in The Streets. 
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No dia 12 de setembro de 2008 – quase um mês antes do lançamento oficial – 

vinte músicos de rua de Nova Iorque, que fazem parte do programa MUNY¹ 1(music under 

New York), contratados pela Oasis e pela Warner, reuniram-se em um espaço no Brooklyn 

para aprender e ensaiar as músicas do álbum que seria lançado. Toda essa ação foi feita em 

parceria com a secretaria de turismo e marketing da cidade, e além dos músicos 

independentes, contou com a participação de integrantes da banda.  

Todo o processo, incluindo as performances dos músicos nas ruas, foi filmado 

gerando um documentário divulgado imediatamente no myspace da Oasis. Então, quem 

estava esperando para conhecer as músicas do novo álbum pode ouvi-las antes do lançamento.  

O seguinte passo foi dado após a divulgação do audiovisual, pois, a banda pretendia 

que após o indivíduo assistir a ele, buscasse os vídeos completos no site youtube.com. Pois no 

documentário aparecem pessoas registrando os músicos tocando, e o canal 

youtube.com/digoutyoursoul havia meses estava na rede. 

Foram quatro as músicas disponibilizadas para os vinte artistas aprenderem, o disco 

completo tem onze. Cada músico ou banda deu a sua interpretação sobre as letras e melodias 

apresentadas pela Oasis. 

Outro passo buscado com a ação Dig Out Your Soul in the Streets foi, que de forma 

viral as pessoas que passavam pelos músicos, nas ruas de Nova Iorque disseminassem as 

músicas. Pois, contemporaneamente, grande parte da população dispõe de câmeras em seus 

telefones celulares. 

Tendo como base o elevado número de vídeos que a ação gerou, este trabalho 

pesquisou duas versões de vídeos para cada música no site youtube.com2, vejamos: 

a) Música The Turning – versão do músico Theo Eastwind estava com 42.857 

exibições e versão a versão de Dagmar estava com 21.947 exibições; 

b) Música Bag it Up – versão da cantora Dagmar estava com 47.649 exibições e 

versão da banda Yaz Band estava com 38.758 exibições; 

                                                 
1 Música em Nova Iorque: violinistas clássicos, violoncelistas de Cajun, conjuntos de jazz, bluesman, 
guitarristas latinos, cantores de ópera e folk são apenas alguns dos executores de MUNY nas estações de metrô e 
trem, que contribuem para a cultura musical de Nova Iorque. Desde 1985, o MTA Artes de Trânsito conseguiu o 
programa Muny, apresentando música de qualidade ao público. Atualmente, mais de 100 solistas e grupos 
participam do programa Muny, fornecendo mais de 150 apresentações semanais em 25 locais em todo o sistema 
de trânsito. 

 
2 Nesta parte o trabalho analisa as músicas disponibilizadas pela banda Oasis, através das versões tocadas por 
estas bandas ou artistas que são denominadas. 
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c) Música (Get of your) High Horse Lady – versão da banda Next Tribe estava 

com 100.600 exibições e versão da cantora Dagmar estava com 23.907 exibições; 

d) Música The Shock of the Lightning – versão da cantora Dagmar estava com 

31.421 exibições e versão da banda Yaz Band estava com 23.918. 

 

Além de 829 vídeos assistidos no canal do youtube.com 

(www.youtube.com/digoutyoursoul) e 40.515 exibições destes. Em números exatos é 

imensurável saber o quão abrangente foram essas divulgações dos vídeos gerados pela ação. 

A música da banda espalhou-se, assim como o exemplo exposto por Godin (2001, p. 147): “O 

Buffalo Springfield e os Beatles fizeram a mesma coisa com algumas de suas canções. Só 

eram necessárias algumas poucas notas (...) para que eles expusessem sua idéia para o novo 

ouvinte.” Ou seja, todos os indivíduos que viram as canções interpretadas ao vivo, e os 

milhares – ou mais – que acessaram e assistiram aos vídeos pela internet são disseminadores 

da idéia do Oasis. O que é necessário é um pouco de tempo, a fim de ter a percepção sobre o 

que está sendo exposto. Schiffman e Kanur definem percepção e estímulo assim: 

A percepção é definida como o processo pelo qual um indivíduo seleciona, 
organiza e interpreta estímulos visando a um quadro significativo e coerente do 
mundo. Um estímulo é qualquer unidade de dados para qualquer um dos sentidos. 
(SCHIFFMAN e KANUR, 1997, p.103). 
 

Para reforçar a percepção e criar outros estímulos do público-alvo, houve, também, 

um planejamento visual. Algo que identificasse a Oasis e fizesse com que as performances 

mantivessem uma ligação com a banda e o disco Dig Out Your Soul. 

Ao referir-se a cartaz, Moles diz: 

Um cartaz moderno será, pois, uma imagem em geral colorida contendo 
normalmente um único tema e acompanhada de um texto condutor, que raramente 
ultrapassa dez ou vinte palavras, portador de um único argumento. É feito para ser 
colado e exposto à visão do transeunte (MOLES, 2004, p. 44). 
 

Em todos os locais das apresentações havia um cartaz junto aos músicos. A intenção 

era identificar a unidade da ação, e explicar ao espectador que ele estava sendo um dos 

primeiros a escutar as músicas do novo álbum da Oasis, pois no cartaz estava escrito: “You 

are the first to hear this new Oasis Song” (você é o primeiro a ouvir esta nova canção do 

Oasis), este texto escrito com a mesma tipologia que foi usada no disco e em todo o layout da 

banda (site, turnê, souvenires), pois “a tipologia é fator importante na padronização visual do 

logotipo e, além disso, é importante na unidade da comunicação de uma empresa” (CESAR, 

2000, p.124), ainda no cartaz, ao lado do texto havia a imagem da capa do CD, desta maneira, 



 

 

26 
toda essa comunicação forma um conjunto de informações cognitivas coesas à percepção 

dos que tiveram acesso à ação. 

A busca da banda é que o espectador seja o difusor da sua música, todavia para que 

a estratégia de marketing tivesse alcançado as metas, e os indivíduos cumpram a tarefa de 

compreender a mensagem e adquirir seu disco há a necessidade de motivá-lo. Schiffman e 

Kanur (1997, p.60) dizem que motivação “pode ser descrita como a força motriz interna dos 

individuas que os impele à ação”, e esta (ação) analisada pelo ponto de vista do marketing 

pode ser regida pela razão ou pela emoção, os quais difereciam-se da seguinte maneira: um 

consumidor pode ser motivado emocionalmente, e estes motivos “implicam a seleção de 

objetivos de acordo com critérios pessoais ou subjetivos” (SCHIFFMAN e KANUR, 1997, p. 

63), esses critérios podem ser o da paixão de um fã pela banda ou porque simpatizou pela 

ação, então este indivíduo será um possível comprador do disco na sua forma física.  

Por outro lado “os motivos racionais implicam que os consumidores elegem metas 

com base e critérios totalmente objetivos como tamanho, peso, preço, ou kilômetro por litro 

(...)” (SCHIFFMAN e KANUR, 1997, p.63). Essa motivação no caso Dig Out Your Soul pode 

servir, pois se o consumidor que pensa no preço do CD, ainda assim, através dos estímulos 

que lhe foram lançados, sentiu-se motivado e curioso para escutar as músicas, tocadas pela a 

própria banda Oasis, ele fará download do disco, que estrategicamente, foi divulgado no dia 

30 de setembro no myspace da banda, então a ação mercadológica ainda será lucrativa, pois 

os executivos da área musical sabem que você não vai pagar nada para ouvir uma 
música (...), mas se você gostar do CD, estará muito propenso a pagar US$ 40 por 
ingressos de um concerto do artista na sua cidade e a se tornar um contaminador 
frenético, muito mais apto a infectar seus amigos e vizinhos com elogios para a 
banda, para as canções e até para os souvenires. (GODIN, 2001, p.145) 
 

Para Allen, Kania e Yaeckel (2002, p.9) “(...) uma empresa com uma base de 

clientes altamente fiéis será mais lucrativa do que uma empresa que tenha uma base de 

clientes menos fiéis, onde essa empresa tenha que adquirir constantemente novos clientes, a 

um custo mais alto”. Então, ainda há a hipótese de após ter o disco em seu PC, este 

consumidor agregue um laço de fidelidade com a banda, pois após ter freqüentado um show, 

já usar uma camiseta, ele usando a sua motivação emocional resolva comprar o disco em 

formato físico, e isso é todo o processo que a gravadora da Oasis e a banda buscaram, assim 

como exemplifica Godin (2001, p.145): “os executivos da música sabem que ninguém compra 

um CD porque gosta da qualidade do disco de policarbonato. Se você não gosta da idéia da 

música, não vai comprá-la”. Então, uma banda que ao longo de sua carreira vendeu mais de 
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50 milhões de discos, sabe que tem muitos fãs pelo mundo, o que precisa é estimulá-los a 

voltar a dar esse retorno mercadológico. 

Sabe-se que hoje é impossível alcançar o número de vendagens que se tinha 

anteriormente, quando a internet não tinha essa força. Mas a estratégia de marketing e 

comunicação da banda Oasis demonstrou em números ser bem sucedida, pois de acordo com 

o site oasisnews.com.br, Dig Out Your Soul foi disco de platina, vendendo 90.000 discos em 

um dia e 200.879 em uma semana, o que contemporaneamente é uma excelente vendagem, e 

por isso alcançou a maior vendagem da banda nos últimos dez anos, a levando ao topo das 

paradas britânicas pela sétima vez na carreira.  

Sabe-se que a banda acabou recentemente, mas cumpriu a extensa turnê mundial do 

disco3, a qual todos os shows com bilheterias lotadas. Isto, provavelmente, é a soma do 

número de fãs que a Oasis já tinha com resposta da campanha de lançamento do álbum Dig 

Out Your Soul de 2008. 

                                                 
3 Exceto dois shows por problemas de saúde do vocalista Liam Gallagher, e um depois do guitarrista Noel 
Gallagher ter sido vítima de um ataque de um indivíduo que subiu no palco e o derrubou machucando seu braço. 
fonte: www.oasisnews.com.br 
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3. METODOLOGIA 
 

Como já descrito este trabalho voltou todo o seu olhar em um determinado caso, o 

qual tem como base mercadológica o marketing viral, ou seja, este advento usa técnicas que 

compreendem esse segmento do marketing. Buscou-se entender e comprovar como a banda 

Oasis, no papel de empresa, utilizou essas técnicas. No entanto, para a pesquisa ser possível a 

metodologia contou com pesquisas do universo a qual estava inserida o objeto da pesquisa. 

Após ter-se definido o tema da pesquisa verificou-se qual o caminho a ser traçado, 

então, usou-se dos métodos de estudo de caso, o qual é definido por Chizzotti como: 

O estudo de caso envolve a coleta sistemática de informações sobre uma pessoa 
particular, uma família, um evento, uma atividade ou, ainda, um conjunto de 
relações ou processo social para melhor conhecer como são ou como operam em um 
contexto real e, tendencialmente, visa auxiliar tomadas de decisão, ou justificar 
intervenções, ou esclarecer por que elas foram tomadas ou implementadas e quais 
foram os resultados(...) (CHIZZOTTI, 2006, P. 65). 
 

Isto porque toda a ação gerada no intuito da divulgação do álbum em questão é 

inédita e suscetível de pesquisa. E para que fosse possível o estudo, procurou-se organizar as 

informações e os motivos que levaram uma banda com elevado alcance de conhecimento de 

marca a optar por métodos não convencionais, ou seja, assim como cita o autor a pesquisa 

buscou coletar dados e registros de tudo o que estava nos domínios da ação, para tornar 

possível o melhor entendimento e posteriormente esclarecer o motivo dessa tomada de atitude 

e se realmente fizeram parte das teorias do marketing viral. 

Todavia, seria de difícil compreensão para a pesquisa se a investigação começasse 

diretamente da ação, portanto, foi-se buscar toda a compreensão das definições de marketing, 

promoção de vendas e marketing viral em si. Assim foi possível entender onde a variação 

viral está inserida dentro das técnicas mercadológicas, facilitando e abrindo caminho para que 

houvesse possibilidade de entender a função de uma ação como a pesquisada na capacidade 

de vender um produto ou serviço. Além disso, para elucidar melhor o estudo houve o cuidado 

de pesquisar outras formas de marketing viral dentro da música. Faz-se, agora, a ressalva, que 

estes exemplos não são idênticos ao case Dig Out Your Soul, haja vista, que já mencionamos 

que preserva o ineditismo; no entanto, são casos que usaram a possibilidade de lançar um 

vírus em um meio a fim de que se propague para algum objetivo.  

Ainda buscando a contextualização e fomentando a construção de uma base para o 

entendimento do estudo em si, em certa altura da pesquisa somou-se aos conceitos das 
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técnicas mercadológicas uma contextualização da situação da banda Oasis diante do 

advento que é a queda nas vendas de discos. Fazendo toda a busca pelo passado de vendagens 

da banda, constatou-se que como empresa, estava em queda nas vendagens. Também foi ao 

conhecimento do trabalho que este era um problema do universo musical inteiro, porém a 

análise de toda a situação explica os motivos da banda usar a mídia como usou. 

Então, a pesquisa buscou entender as intenções da campanha e como abordaram o 

público-alvo, através do estudo sobre os conteúdos gerados pela banda em seu site, além de 

notícias que foram sendo veiculada após a ação. Ainda, observando a pesquisa 

metodologicamente pelo olhar de Antonio Carlos Gil fomentou-se conhecimento através da 

pesquisa em documento, então vejamos a definição do autor: 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos de pesquisa (GIL,1991, p.51). 

 

A pesquisa feita foi documental, pois o assunto estudado em seu núcleo é bastante 

inovador, portanto encontra-se dificuldade na busca por bibliografias. Desta maneira, as 

análises foram baseadas nas análises do documento audiovisual divulgado pela banda em seu 

myspace, para entendermos o primeiro movimento de divulgação da ação gerado pela banda. 

Este vídeo não tem como falado pelo autor Gil nenhum tratamento analítico é só uma peça 

publicitária gerada pela banda, a fim de motivar os fãs a procurar os demais vídeos já feitos 

por outros fãs, gerando assim a multiplicação de postagens. No intuito de medir a sucesso da 

ação, este trabalho considerou válida não só a análise dos vídeos postados pelos fãs, mas 

também fazer a medição do número de acessos, desse modo ficar-se-ia sabendo de imediato a 

audiência devido ao número de acessos que consta no próprio site Youtube.com. 

Apesar de ter ocorrido essa contagem do número de acessos, o que faria com esta 

fosse quantitativa, não é esse o interesse central, mas sim o entendimento de como foi usado 

as estratégias de marketing viral no case, e para isso é válido a citação de Leopardi que diz 

que “quando o interesse não está focalizado em contar o número de vezes em que uma 

variável aparece, mas sim que qualidade elas apresentam” (2001, p. 32), ou seja, a análise 

volta-se para o como foi feita, pois já sabe-se que o resultado das vendagens teve êxito. 

Então, para que de fato haja a constatação e estudo, com base nos autores Seth Godin 

e Cláudio Torres, foram criadas seis categorias de análise, para deste modo definir e 
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compreender o caso em si dentro do marketing viral. Vejamos a seguir quais foram essas 

categorias criadas como variáveis: 

A primeira variável criada é o conceito geral de marketing viral, assim será possível 

entender o que define essa modalidade nas técnicas mercadológicas e entender se no caso da 

banda Oasis a ação deles, realmente faz parte e são sim estratégias virais. 

Uma ideia só pode ser lançada com fins de se tornar vírus se tiver um espaço em que 

seja propagada, portanto, a segunda variável analisada foi denominada o meio de 

disseminação viral, ou seja, buscou-se dentro do caso estudado a existência de um meio onde 

a Oasis lançou o seu vírus de ideia. 

Como terceira categoria de análise, seguiu-se os estudos de Seth Godin que indicam 

alguns passos-chaves para que um vírus de ideia, realmente, obtenha êxito. Também 

metodológicamente correlacionou com o objeto de estudo. 

Entendeu-se, também nas pesquisas bibliográficas da obra de Godin que assim como 

é necessário ter um meio ao qual o vírus propaga-se, deve-se ter quem tenha a credibilidade 

de ser o propagador, devido a essa análise criou-se a variável de pesquisa que é a presença ou 

não do agente contaminador viral. 

Seth Godin aborda o marketing viral em vários aspectos, por isso a pesquisa buscou 

alguma referência bibliográfica que voltasse o seu olhar mais diretamente para o âmbito 

virtual, como é o caso Dig Out Your Soul. Devido essa especificidade, criou-se a variável 

marketing viral no contexto virtual sob a luz do autor Cláudio Torres, assim foi possível 

entender a possibilidade de um vírus se propagar na rede. 

E por último, também sob o olhar de Cláudio Torres e a sua visão do marketing 

virtual, definiu-se como sexta variável alguns princípios básicos do marketing viral, assim 

compreendeu-se e interligou a ação estudada com os conceitos de como atingir um grande 

público utilizando internet. 

Em suma, os métodos usados nesse trabalho de graduação foram para entender as 

estratégias de marketing viral na ação Dig Out Your Soul, por isso e para melhor esclarecer 

toda essa análise de caso fomentou elucidar de forma abrangente as nuances que levaram à 

utilização dessas técnicas de marketing. 
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4. ANÁLISES 
 

Após toda a pesquisa por conceitos e definições buscou-se correlacionar o caso da 

divulgação do disco da banda Oasis com esses. Portanto, após as categorias de análises serem 

denominadas, foram analisadas uma a uma e colocadas em paralelo com o Case Dig Out Your 

Soul, a fim de elucidar se os métodos utilizados foram correspondentes aos estudados.  

O marketing, como já se viu, são as ações voltadas para a busca do consumo e o 

marketing viral é uma forma diferenciada de buscar o sucesso a um produto ou serviço. Como 

sabemos o marketing viral é uma ideia que se espalha por uma cadeia comunicacional, então 

para isso é necessário que essa cadeia esteja em algum meio. 

A seguir listar-se-á as categorias de análises, assim elucidando as análises feitas 

sobre o caso. Vejamos: 

 

a) Definição de Marketing Viral: 

 

Primordialmente, a fim de análise usou-se a definição de marketing viral de Godin, 

desta maneira, começando por esta conceituação buscou-se observar a primeira categoria de 

análise, para que fosse possível compreender a situação da banda diante desse conceito. 

Então, para marketing viral 

É uma grande ideia que investe furiosamente contra o público-alvo. É uma ideia da 
moda que se propaga em meio a uma parte da população, ensinando, mudando e 
influenciando a todos que toca. (GODIN, 2001, p. 24) 

 
Como já foi dito, uma ideia pode se propagar involuntariamente, assim uma frase, 

por exemplo, pode virar sensação e se espalhar por um país, um continente ou até mesmo 

quase todo o mundo. No entanto, para o estudo do marketing viral, as ideias involuntárias que 

são propagadas não foram de interesse do estudo. Pois no caso estudado e pertinência do 

trabalho deu-se devido à possibilidade de controlar alguma ideia que passe pela memória de 

um determinado público. Então, o marketing viral é a possibilidade de tornar uma ideia 

primária e agradável às pessoas em uma mudança de postura, em uma tomada de atitude a 

favor dos interesses de quem possa a controlar.  

No caso Oasis conseguiu-se comprovar essa conceituação do autor. A banda por ter 

uma ideia inédita e diferenciada conseguiu investir de maneira agressiva em maioria do 

público pretendido. Vejamos, a banda sabendo da realidade da indústria fonográfica não 
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esperava vender o mesmo que vendia antes desse contexto, porém usou essa ideia aos fãs, 

buscando assim a resgatar boa parte para a compra, o que acaba sendo uma mudança de 

atitude e comportamento, além de fomentar a freqüência em shows de sua turnê. 

 

b) Meio de disseminação Viral: 

 

Claro que também no caso estudado não teria como essa ideia circular se não 

tivessem um meio, então como outra variável abordaremos em segundo lugar o meio de 

disseminação viral como uma categoria, a fim de que analisemos os passos do marketing 

viral. Ao descrever como transformar uma ideia em vírus, Godin define meio como: 

Para que possa circular, uma idéia precisa ser encapsulada em um meio (...) O meio 
usado para transmitir o vírus de idéia determina o quanto ele pode fluir, assim como 
a velocidade de seu crescimento. Um meio não é um manifesto – toda a idéia é um 
manifesto que tenta atingir o seu objetivo, e o meio é a substância na qual a idéia 
vive. (GODIN, 2001, p.23). 
 

A comunicação só é possível dentro de um meio, seja nas formas mais simples e 

primárias, como a fala, por exemplo, ou na forma das tecnologias avançadas, como o rádio, a 

televisão, cinema, etc. Porém, ao buscar o comunicar na forma da propagação de uma ideia, o 

gerenciador desta necessita que o seu meio não apenas fale por si, mas necessita que haja a 

possibilidade de que esse vírus seja espalhado. O meio ao qual propaga a mensagem no 

marketing viral é elástico, pois começa de uma maneira e tende a aumentar o seu âmbito, pois 

quanto mais amplo for o meio o qual circula, mais pessoas vão ter acesso. Segundo Godin 

(2001, p.24) o ideal é “criar um meio no qual os consumidores possam negociar com os 

outros”, ou seja, entende-se que a possibilidade das pessoas darem continuidade a essa 

mensagem proporciona um aumento de contato dela ao público, pois o meio não se prende 

somente aos veículos de comunicação, mas sim estende-se aos indivíduos afetados pela ideia 

primária. 

A banda Oasis poderia, como outras bandas, usar se quisesse os meios tradicionais, 

tais como a televisão, o rádio ou as mídias impressas para a propaganda do seu disco, no 

entanto, usou a internet, meio com boa fluidez e grande velocidade. Contudo, não seria uma 

ideia inédita se apenas tivesse usado o seu site, por exemplo.  

Por isso, sabendo da capacidade que o site youtube.com tem de negociação de 

possíveis consumidores com outros possíveis consumidores, a banda usou toda ação descrita 
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anteriormente e além de divulgar vídeo em seu myspace, instigou, devido à natureza da 

ação, que os próprios fãs fossem os responsáveis pela divulgação em grande escala. 

 

c) Passos Chaves: 

 

Devido ao trabalho voltar o estudo do marketing viral para um caso que usa a 

internet como o ponto onde as informações são coletadas, usaremos também ela (a internet) 

como estudo. Portanto, como terceira categoria, analisou-se quatro “passos-chaves” para usar 

este meio de comunicação como propagador de um vírus de ideia, no caso Oasis. 

O primeiro passo é “criar uma experiência on-line notável” (GODIN, 2001, p. 31), 

ou seja algo que chame a atenção das pessoas no meio de um ambiente cheio de experiências 

notáveis, mas também outras nem tanto. Portanto, a solução acredita-se que pode fazer uma 

ideia ser notada é o ineditismo desta, somado à originalidade, assim quem recebe essa 

informação se sentirá mais bem atualizado ao levar essa experiência on-line ao seu ambiente 

off-line, com isso repassando essa ideia ao maior número de pessoas da sua relação possível. 

O presente trabalho comprovou a existência desse primeiro passo no caso analisado, pois 

como já dito a ideia é inédita e, faz o trajeto do ambiente off-line através das ruas de Nova 

Iorque pra o on-line através da divulgação no youtube.com, e depois novamente para o off-

line gerando a compra de discos físicos e a presença em shows da turnê da banda. O segundo 

passo é “transformar em vírus a ideia por trás da sua experiência on-line (GODIN, 2001, p. 

31), ou seja, depois que foi possível a criação da atitude diferenciadora, que algo notável foi 

criado, o controlador do vírus tem a possibilidade de atingir boa parte do grupo sem gastar 

quantias astronômicas anunciando esse serviço, exatamente o que foi demonstrado e citado 

anteriormente. O terceiro passo segundo o mesmo autor é “preencher o vácuo no mercado” 

(2001, p.32), mas o que é vácuo? Pode-se determinar como uma chance de criar uma nova 

ideia que o mercado oportuniza, em nosso estudo o controlador do vírus (banda Oasis) 

aproveita o vácuo que é a situação do mercado musical, em que se divide em bandas que 

disponibilizam músicas totalmente gratuitas e outras que ainda continuam brigando 

judicialmente contra o gigante invisível que é o fenômeno da música grátis, então a Oasis para 

agregar valor a sua marca disponibilizou suas músicas, mas de uma maneira que diminuem as 

suas perdas ou ao menos ganha em credibilidade quando já perdia em vendas. E o quarto 

passo citado por Godin (2001, p.32) “continuar a criar experiências on-line notáveis para 
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espalhar uma quantidade ainda maior de vírus novos”, assim o propagador de vírus apenas 

vai reforçando a visualização de sua marca, mantendo-se na memória cognitiva do público, 

outra ação comprovadamente feita pela Oasis. O próprio audiovisual manteve a banda por um 

bom tempo sob as atenções, a  medida que o público procurava o download, mas também a 

turnê longa automaticamente gerou mais entrevistas e mais notícias sobre os ingleses, além de 

esta campanha estudada ser premiada no festival de Cannes. 

 

d) Agente Contaminador Viral: 

 

Mas tudo começa em um ponto e precisa ser mantido. Empresas, ou quem quer que 

queira usar o marketing viral, deve saber que para o vírus ser propagado com sucesso não 

poderá ser feito por pessoas escolhidas aleatoriamente, e sim há quem tenha melhor 

possibilidade de disseminar essa ideia. Portanto, como quarta categoria de analisamos o 

agente contaminador viral que é definida por Godin, como: 

Algumas pessoas têm mais chance de falar para os seus amigos sobre uma ideia 
grande e nova. Essas pessoas estão no coração do vírus da idéia. Identificar e 
cortejar agentes contaminadores é um fator-chave para o sucesso dos negociantes 
de ideia (GODIN, 2001, p.50). 

 
O criador da ideia pode controlar o agente contaminador de mais de uma maneira. 

Ele pode largar o seu vírus para um público, acreditando que ali os mais influentes naquele 

grupo farão com que os outros também gostem. Também pode escolher diretamente quem é o 

disseminador, colocando-o ele próprio a ser o contaminador primário, ou também podem o 

controlador ser o agente contaminador, claro sendo este uma iniciante influente. No Case Dig 

Out Your Soul à primeira análise houve dúvida de quem seria o agente contaminador da 

banda, mas após uma melhor observação notou-se que neste caso não há uma correlação 

perfeita com as leituras dos autores selecionados. Mas funcionou, pois entendeu-se que os 

agentes contaminadores foram os próprios integrantes banda que aparecem curta metragem, e 

depois propagaram aos fãs que já estavam esperando as novas músicas.  
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e) Marketing Viral dentro do contexto Virtual 

 

Como quinta variável foi usado o autor Cláudio Torres que situa o marketing viral 

dentro do contexto virtual, o case analisado faz parte desse meio, então é pertinente que 

entendamos o estudo pelas palavras de Torres: 

O marketing viral se refere à técnica de usar redes pré-existentes para aumentar o 
reconhecimento de uma marca, através do processo de replicação natural que 
acontece nestas redes. (...) Na internet o viral consiste em difundir a informação 
através das redes existentes, seja e-mails, blogs, orkuts e outras, de forma que a 
marca se espalhe e contamine os usuários (www.claudiotorres.com.br). 

 
O autor Cláudio Torres não vai de encontro a Seth Godin, apenas foi usado como 

quinta variável, pois Torres dá uma visão sobre a internet e as redes que se encontram na 

internet, assim já há pessoas que se interligam por meio de afinidades, possibilitando assim os 

contaminadores um mais fácil direcionamento para lançar o seu vírus. Nesta pesquisa 

observou-se a divulgação do vírus em algumas redes já preexistentes, e constatou-se que a 

Oasis aproveitou dessas redes existentes citadas pelo autor. A ação começou com um canal no 

Youtube, o qual já gerou um a expectativa nos fãs. No entanto esquentou quando o 

audiovisual Dig Out Your Soul in the Streets veiculou no Myspace da banda, A partir dessas 

ações também pesquisou-se a disseminação do vírus não mais pela banda, mas pelos fãs, estas 

nos sites youtube.com através de postagem dos vídeos e, também os próprios fãs fazendo as 

suas versões; e também no Orkut com comentários e links nas comunidades referentes à 

Oasis. 

 

f) Princípios básicos do marketing Viral: 

 

Cláudio Torres no site www.claudiotorres.com.br cita Ralf Wilson para definir 

alguns princípios básicos do marketing viral, o presente trabalho utilizou-se como a sexta 

categoria de análise, então a seguir serão apresentadas e comentadas: 

“Distribuir gratuitamente produtos e serviços”, ou seja, no marketing viral não há 

um alto custo, então é distribuído algo que não afete diretamente as finanças de quem lança o 

vírus. O custo da banda Oasis em relação a divulgação comparado a outros métodos é 

baixíssimo. O que fora feito é marketing promocional, pode-se comparar as músicas tocadas 
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por outros artistas como souvenires ou amostra grátis, ou assim como um test-drive de um 

carro. A banda não gastou fortunas e disponibilizou as músicas gratuitamente. 

“Oferecer meios sem esforço de envio para outros”. Um vírus não teria fundamento 

se fosse difícil de ser espalhado, então é importante que seja fácil para os disseminadores 

passar adiante. Lembrando de Godin que diz que os disseminadores aumentam seu status com 

os conhecidos de acordo com passar novidades legais, essa para os fãs do Oasis pode ser uma 

novidade legal e, colar um link de um vídeo, ou até mesmo posta-lo no youtube.com não tem 

nada de difícil para essas pessoas. 

“Tornar escalável do pequeno para o muito grande”, o que quer dizer que é 

propriamente o marketing um a um, algo que começa entre poucos, mas que devido a 

eficiência do meio e originalidade da mensagem passam a grandes números. Toda a pesquisa 

mostra que a ação estudada foi exatamente isso, a partir dos músicos de rua até a progressão 

geométrica de visualizações geradas pelos fãs. 

“Utiliza redes de comunicação já existentes”, ou seja, o indivíduo ou empresa que 

quer lançar um vírus terá um caminho muito mais fácil se enviar a sua mensagem em espaços 

que já tem comprovado acesso e freqüência de usuários. Nos estudos observados constata-se 

que os gerenciadores desse marketing viral sabiam exatamente em que meios divulgar o vírus. 

A ideia foi divulgada em lugares onde já havia admiradores da banda, ou seja, em sites de 

vídeo e de relacionamento, estes que são utilizados por quem gosta de saber as novidades da 

música pop. 

Portanto, após na escolha dessas categorias de análise constata-se que no caso de 

divulgação do disco Dig Out Your Soul a banda Oasis utilizou o marketing viral como forma 

de publicidade. Este trabalho demonstra a utilidade desse meio de comunicação que é a 

internet como divulgadora de um trabalho autoral. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quem ainda desloca-se de sua casa para uma loja de discos de policarbonato, a fim 

de adquirir as músicas de sua banda preferida? Desde meados da década de 90 essa cena vem 

tornando-se cada vez mais rara, devido à evolução do meio de comunicação internet e a 

possibilidade de quem tiver acesso poder baixar qualquer música inteira. O início foi 

assustador, houve muitas gravadoras indo à falência, e este setor lucrativo da economia para 

muitos corria o risco de terminar. Apesar de ainda algumas bandas continuarem brigando na 

justiça contra esse fenômeno comunicacional, outras foram mais sagazes e tentaram e tentam 

sobreviver nesse meio com estratégias diferenciadas. Tendo esse contexto social como 

cenário, este trabalho final de graduação buscou entender como a banda Oasis usou uma ideia 

criativa para aumentar o número de vendas do seu álbum Dig Out Your Soul. 

Desta maneira, as observações do presente trabalho são acrescentadoras para a 

compreensão deste contexto. O estudo buscou contextualizar toda a cena cultural a qual 

passava a banda em questão e, isto somado a todo o conhecimento de marketing possível, 

formando assim uma base que possibilitou a compreensão dos fenômenos os quais estavam 

acontecendo. Após, criou-se categorias de análises correspondentes às teorias do marketing 

viral para fundamentar a pesquisa, então correlacionou com toda a ação promovida pela 

Oasis. Todo este estudo foi feito para entender a volta das boas vendas de um disco dentro da 

música, para isso foi demonstrado números de vendagens e acessos dos vídeos na internet, 

mas o que pesa para epistemologia da pesquisa é como a banda utilizou as estratégias de 

marketing Viral. 

Ao projetar uma visão geral diante do trabalho acredita-se que foi proveitoso, pois 

dentro da faculdade de publicidade e propaganda essa campanha analisada mostra a riqueza 

de oportunidades que a internet pode proporcionar. No meio dessa chuva de informação e 

nessa velocidade, tentar brigar contra o ciclo natural dos acontecimentos não é proveitoso a 

empresas que utilizam esse meio, inclusive e principalmente bandas ou artistas da música que 

devem encarar-se como empresas. Então, como não pesquisar sobre uma ação de marketing 

que obteve sucesso de forma inédita e não ver o lado positivo? Foi essa visão que a pesquisa 

procurou dar ao Case Dig Out Your Soul, ou seja, identificar os passos no âmbito da 

publicidade e, compreender as novas nuances geradas pelo fato, para assim ser possível de 

usar posteriormente diante de um problema de mercado semelhante. A Oasis é uma banda 
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grande, mas o que impede que as estratégias mercadológicas em que se lançou uma ideia 

como vírus não possam ser utilizadas em domínios mais próximos da realidade da nossa 

região ou estado. 

Com esse pensamento de coletar tudo o que é eficaz, inteligente e criativo do 

universo virtual e trazer para o espaço real e mensurável de nossas vidas, acredita-se que este 

trabalho de pesquisa demonstrou que uma marca gigante pode tomar atitudes simples e 

relativamente baratas, conquistando assim grande alcance das massas. Então, por que não 

seria possível uma banda menor menos conhecida não pode através de meio acessíveis ter a 

sua música e sua identidade conhecida nos mais diferentes lugares do mundo. Ainda, pareceu 

proveitoso no trabalho, a visão de uma ideia inteligente ser colocada em prática e, assim 

instiga os acadêmicos de comunicação a não ficarem parados na mesmice dos grandes 

veículos de comunicação, desta maneira, podendo desviar as ideias para meios menos 

convencionais, porém tão suscetíveis a grandes audiências. 

Na busca por conhecer os fenômenos culturais decorrentes da agilidade da internet e 

a reação de uma banda, esta pesquisa cumpriu alguns objetivos esclarecedores para a visão de 

mercado na área musical. Nesse período de pesquisa foi possível compreender a atuação do 

marketing viral diante das pessoas, desde o início de uma ideia até o controle e sua 

multiplicação. Para isso foi necessário buscar conceitos os quais acrescentam e muito à 

formação acadêmica. E ainda contextualizando com a situação do mercado, o trabalho somou 

aos conhecimentos outros exemplos dentro da música, todos criativos e de possível prática. 

Ainda este trabalho permitiu ao pesquisador a consolidação de uma luz para uma 

futura pesquisa, esta a qual, poderá ser feita no âmbito nacional de alguma banda ou artista da 

música. Deste modo, acredita-se que poderia ser colocado em prática as estratégias de 

marketing viral, para posteriormente haver a possibilidade da constatação de se é pertinente o 

uso dessas ferramentas nos campos mencionados. 

Portanto, o presente trabalho considera que o estudo das estratégias de marketing 

viral utilizados na divulgação do álbum Dig Out Your Soul foram esclarecedores e, mais que 

isso indica um outro caminho o qual a música pode tomar para fugir das crises e das vendas 

acarretadas pela disponibilidade e praticidade da música grátis na internet.  
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