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RESUMO

O presente artigo visa apresentar estratégias de marketing que possam trazer um
melhor posicionamento de mercado para a banda Tchê Guri e outras do mesmo
segmento, pois se trata de um nicho que, por ser de uma cultura de costumes fortes
e regionais com pouca divulgação na mídia tradicional, deve se adaptar à mudança
tecnológica que vivemos. Inclui-se neste um estudo sobre o grupo musical citado,
através de uma análise dos discursos midiáticos deste e da visão individual do
responsável pelo grupo, entendendo seu o posicionamento. Com pesquisa aplicada,
exploratória e descritiva de abordagem qualitativa e método hermenêutico, a coleta
de dados, analisa o perfil do público alvo, suas práticas de consumo cultural e sua
percepção em relação ao conjunto musical. Contudo, essa triangulação demonstra
que, a banda consegue transmitir alguns aspectos que desejam ser notados pelas
pessoas, como alegria e profissionalismo, porém se nota a falta de uma pesquisa
mais aprofundada com os públicos contratantes e fãs (como uma criação de
persona, por exemplo) para utilizar meios mais adequados de um engajamento
maior visando uma divulgação em larga escala.

Palavras-chave: Marketing. Posicionamento. Marca. Tchê Guri. Música gaúcha.
Cultura gaúcha.

ABSTRACT
This article aims to present marketing strategies that can bring a better market
positioning for the Tchê Guri band and others of the same segment, since it's a niche
that, because it is a culture of strong and regional customs with less publicity in the
traditional media, must adapt to the technological change we live. This research
includes a study about the musical group mentioned, through an analysis of the
media discourses of the group and the individual vision of the group leader,
understanding their positioning. With applied research, exploratory and descriptive of
qualitative approach and hermeneutical method, the data collection analyzes the
profile of the target audience, their practices of cultural consumption and their
perception in relation to the musical group. However, this triangulation demonstrates
that the band is able to transmit some aspects that people want to be noticed by,
such as joy and professionalism, but it is noted that there is a lack of deep research
with the future contractors and fans (such as persona creation, for example) to use
more appropriate types of greater engagement for wide-scale dissemination.
Keywords: Marketing. Market positioning. Brand. Tchê Guri. South Brasil music.
South Brasil culture.
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1 INTRODUÇÃO
Assim como uma empresa, uma banda ou artista independente deve ir à
busca de informações corretas sobre como divulgar seu material, sua carreira, como
criar engajamento com seu público, como se diferenciar dos demais adotando sua
própria identidade e trabalhando em cima disso para criar uma história com seus fãs.
A música gaúcha, referindo-se a tradicionalista, nativista e regional, sempre
teve um grande problema de inserção na mídia nacional e com o declínio da
indústria fonográfica, a dificuldade aumentou ainda mais na divulgação de marcas.
Com o avanço da tecnologia, o relacionamento com o consumidor há de ser
repensado e os próprios artistas ou empresários devem se adaptar a novos meios
de falar com seu público, que cada vez mais se distancia de galpões de Centro de
Tradições Gaúchas (CTGs) e de clubes, ocasionando inclusive o fechamento de
muitos destes.
O artigo, realizado por uma estudante do curso de Publicidade e Propaganda,
identifica estratégias de marketing que trazem um melhor posicionamento para a
banda tradicional de música gaúcha Tchê Guri. A análise dos discursos midiáticos
do grupo é confrontada com a visão individual do responsável pelo grupo, que foi
entrevistado, e comparado com a receptividade do seu público alvo.
O trabalho investiga o marketing digital – site e as redes sociais Facebook e
Instagram - da banda para entender como eles se apresentam ao público e
conhecer a linguagem que utilizam com os fãs. Também traz uma pesquisa aplicada
de abordagem qualitativa e descritiva com procedimentos de coleta survey com
pessoas moradoras do Rio Grande do Sul, que costumam frequentar bailes gaúchos
ou utilizar dos costumes culturais para conhecer suas opiniões sobre as tradições e
consumo desta, assim como entender sua visão sobre o conjunto musical Tchê Guri.
A justificativa deste trabalho é a de despertar o interesse de profissionais da
área publicitária para oferecer um serviço de marketing mais assertivo nesse
mercado específico. Com os questionários como instrumento, a aluna consegue
uma comparação de público alvo com o discurso midiático e discurso da banda.
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2

MARCO TEÓRICO

2.1 Posicionamento de marca

A definição mais utilizada e conhecida de marca vem de Kotler (2000, p. 426)
que diz “uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma combinação
desses elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou
grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência”.
Aaker (1998, p.7) complementa quando fala que “uma marca sinaliza ao
consumidor a origem do produto e protege tanto o consumidor quando o fabricante,
dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos”.
Hoje se entende que a definição de marca tem um sentido muito mais amplo
que não se restringe a elementos tangíveis. Uma marca deve pensar em elementos
físicos, racionais, emocionais e estéticos que possam trazer significado e uma
percepção além de somente preço para os consumidores.
Percepção é um significado importante para entender-se o posicionamento de
marca. O que é percebido pelo consumidor através de todos os esforços de uma
marca e que, efetivamente, causa na mente do consumidor é o pretendido por este
conceito.
A “posição de uma marca” realmente reflete como as pessoas percebem a
marca. Contudo, o “posicionamento”, ou uma “estratégia de
posicionamento”, pode ser usado também para refletir como uma empresa
está procurando ser percebida. (AAKER, 1998, p. 115)

É através do posicionamento da marca que o consumidor supre suas
necessidades, desejos e expectativas. Uma vez identificado com os valores da
marca, a probabilidade de ele ser fiel aumenta e a chance de indicar novos clientes
é grande.
O profissional de marketing deseja que seu produto ou serviço tenha um
significado, seja diferente dos outros e que o consumidor tenha um conceito
relacionado a este produto ou serviço bem desenvolvido e positivo. A todo instante,
o consumidor cria conceitos e associações a tudo que adquire e o profissional de
marketing, sabendo utilizar estratégias adequadas, pode influenciar nessas
percepções.
É importante lembrar, porém, que somente saber se posicionar e investir em

5

comunicação de marketing não é o suficiente, já que marcas são construídas sob
inúmeros aspectos relacionados com os consumidores. As relações de consumo
devem ser mais profundas com um belo trabalho de construção e gerenciamento de
marca.
Uma marca precisa ser cuidadosamente gerenciada para que seu valor
patrimonial não se deprecie. Isso requer manter e melhorar a
conscientização da marca, sua qualidade e sua funcionalidade percebidas e
associações positivas a ela. (KOTLER, 2000, p. 428)

Com uma estratégia de posicionamento definida, é importante que a marca
concentre seus esforços de comunicação num único mercado consumidor. “Como
normalmente as empresas não têm apelo e recursos para atingir a todos os
segmentos, elas acabam se concentrando em segmentos específicos chamados
mercados-alvo”. (CZINKOTA, 2001, p. 31).
Quando se identifica com a marca, o consumidor estreita laços. Assim como
ele pode sentir-se satisfeito, ele também pode ter a sensação de que foi enganado e
influenciará outras pessoas sobre sua experiência. Por isso é importante sempre
estar atento ao consumidor, identificando suas preferências, entendendo e
conhecendo suas opiniões para alinhar a comunicação o melhor possível.
Hoje em dia o acesso à informação está tão fácil e rápido que tudo parece se
tornar rapidamente descartável. Marcas surgem num piscar de olhos, assim como
desaparecem. É importante que, no planejamento da construção da marca, as
organizações busquem manter um relacionamento com os consumidores,
agregando atributos para que a compra efetiva aconteça cada vez mais por opções
emocionais.
Uma marca venerada é definida por Hill (2009, p. 110) como:
Uma marca pela qual um grupo de clientes demonstra grande devoção ou
dedicação. Sua ideologia é inconfundível, e ela tem uma comunidade bem
definida e comprometida, possuindo devoção exclusiva e voluntária de seus
membros (devoção não é compartilhada com outra marca da mesma
categoria).

Marcas como Coca-Cola, Nike e Apple são exemplos de grande valor
patrimonial, que transformaram consumidores em fãs, fazendo com que o consumo
vá além do racional. Quando atinge um estado de adoração, a marca passa a ser
das pessoas que as ama e esta relação emocional que traz envolvimento em longo
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prazo, obtendo fidelidade.
Por ter um valor diferente de outras marcas para o consumidor, as marcas
ícones devem ser trabalhadas com um marketing não tradicional a forma de
desenvolver um plano de comunicação que gere uma ligação emocional com o
consumidor.

2.2 Comportamento do Consumidor

É importante entender e descobrir as necessidades e desejos do consumidor;
descobrir o seu modo de pensar é um desafio. Organizações precisam de
estratégias eficientes para atingir seu público-alvo e grandes investimentos
acontecem em pesquisas sobre hábitos e costumes dos clientes.
Para Samara e Morsch (2005), os resultados desses investimentos unidos a
um planejamento eficiente, combinados a ferramentas de comunicação ajudam
numa melhor compreensão da mensagem da marca:
Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing para que
ele possa cumprir plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na
produção e na colocação do mercado de bens e serviços apropriados e
capazes de satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores,
contribuindo, assim, efetivamente para o sucesso do negócio. (SAMARA e
MORSCH, 2005, p. 2)

De acordo com Samara e Morsch (2005), o perfil, as características, as
motivações e os interesses do consumidor sofrem diversas influências:
Entender o comportamento do consumidor, todavia não é tarefa fácil. Pela
complexidade que cerca o ser humano, esse estudo envolve diversas áreas
do conhecimento, como psicologia, sociologia, antropologia, religião e
outras. Analisar e compreender os diversos fatores que influenciam pessoas
em suas decisões de compra são, pois, atividades desafiadoras para os
profissionais de marketing. (SAMARA e MORSCH, 2005, p. 2)

Segundo Kotler (1993, p. 209) os fatores culturais são os que “exercem a
mais ampla e profunda influência sobre o comportamento do consumidor”. A cultura
se adquire socializando com a família, com amigos, na escola, na televisão, entre
outras instituições, o que faz com que “force” o indivíduo a comportar-se de acordo
com aquele padrão aprendido. Os valores culturais dividem-se em valores primários
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e secundários. Os primários mudam mais lentamente, como realização, sucesso,
criatividade, profissionalismo, entre outros. Já os secundários derivam daqueles e
mudam mais rapidamente: ênfase na qualidade de vida, mais participação da mulher
na sociedade, mudanças de atitude em relação ao trabalho e ao lazer.
A cultura é a personalidade de uma sociedade. Ela engloba tanto ideias
abstratas, como valores e ética, quanto objetos materiais e serviços, como
automóveis, vestuário, alimentos, arte e esportes, produzidos pela
sociedade. Em outras palavras, cultura é a acumulação de significados,
rituais, normas e tradições compartilhados entre os membros de uma
organização ou sociedade. (SOLOMON, 2002, p. 79)

Kotler e Keller (2006) chamam o consumidor de imprevisível, pois carrega em
seu histórico de vida características que o tornam único. Blackwell, Miniard e Engel
(2005) concordam que os fatores culturais exercem uma importante influência no
comportamento do consumidor e dizem que as organizações devem entender o
papel realizado pela cultura, subcultura e classe social.
Causadores de certa influência sobre o consumidor, Kotler e Armstrong
(2007) falam que os grupos de referência atuam direta e indiretamente sobre
pessoas. Podem dividir-se em pequenos grupos segundo afinidades: famílias,
vizinhos, colegas e amigos (primários); grupos religiosos, profissionais, associações
de classe (secundários); grupos que os consumidores esperam pertencer
(aspiração) e grupos cujos valores ou comportamentos são rejeitados (dissociação).
Nosso desejo de nos “adequarmos” ou nos identificarmos com indivíduos ou
grupos desejáveis é a motivação primeira para muitas de nossas compras e
atividades. Com frequência, faremos de tudo para agradar aos membros de
um grupo cuja aceitação nos interessa. (SOLOMON, 2002, p. 257)

Dentre os grupos mais importantes, a família ganha destaque já que
representa um papel importante na moldagem dos valores e no comportamento de
consumo das crianças. Depois outros grupos aparecem com grande influência,
como os amigos, personalidades ou artistas que seguem tais tendências ou estilos
que podem ser imitados.
No Rio Grande do Sul, objeto macro estudado neste projeto, existe o
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) que é responsável pela disseminação de
instituições (como os Centros de Tradições Gaúchas) que continuam com o
propósito de preservar as tradições e manter as raízes. O programa de televisão
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Galpão Crioulo, popular no Estado, é dedicado ao cultivo das tradições. Há outros
eventos como festivais de música nativista ou até mesmo as comemorações
relativas à Semana Farroupilha que, de certa forma, incentivam e influenciam
pessoas a adquirir produtos ou serviços ligados à tradição, mesmo sem estabelecer
um vínculo de fato com alguma dessas instituições.

A cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento do
consumidor: a criança ao crescer em uma sociedade adquire os valores
básicos, percepções, desejos e comportamentos de sua família e de outras
instituições. Todas essas características moldam o ser humano e fazem
com que essa herança cultural passe de uma geração para outra.
(NASCIMENTO, 2009, p. 139)

Assim

pode-se

dizer

que

a

identidade

cultural

está

ligada

ao

autoconhecimento, tanto individual quanto coletivamente. É um sistema de
referência onde o indivíduo se enxerga ao enxergar o outro.
Segundo Jacks (1999) a cultura de uma região expressa o nível da cultura
popular e estabelece uma correlação entre si, constituída por normas, mitos,
símbolos e imagens onde os indivíduos já estão estruturados com estes elementos.
Ao analisar a cultura do Rio Grande do Sul neste projeto, ver-se-á alguns elementos
específicos desse local, tratando-a como uma subcultura da cultura nacional
brasileira.

2.3 A Cultura Regional Gaúcha

A cultura gaúcha tem traços, símbolos e elementos marcantes que atendem o
conceito de subcultura. Considerados como costumes, essas práticas cotidianas
fazem parte da maioria da população do Rio Grande do Sul.
De acordo com Jacks, (1999), poucas culturas regionais são adotadas tão
facilmente fora de suas fronteiras e a gaúcha tem grande facilidade em se espalhar
e/ou se integrar a outras culturas. Exemplo disso são os Centros de Tradições
Gaúchas, fundados em diversos outros estados do país e até mesmo fora do Brasil.
Estes são frequentados pela população local, que incorpora parte dos costumes.
Seja através da dança, da comida, da música, da vestimenta, as tradições
gaúchas não se isolam das mudanças vividas pela sociedade moderna. Essas

9

trocas simbólicas servem de base para as relações sociais, além do esforço de
permanecer e durar a essência do sentimento tradicionalista.
Segundo Love (1975), a palavra “gaúcho”, o homem livre dos campos foi
aplicada para definir uma pessoa arredia, nômade, desertor desobediente da lei e da
ordem, que cavalgava sem rumo.
Para Oliven (2006, p. 66) essa figura de homem livre dos pampas e domador
de cavalos iniciou o processo de criação da identidade do gaúcho, servindo como
termo para definir um sujeito de passado de glórias, passando, mais tarde, a
representar o “habitante do estado”:
O gaúcho também pode ser pensado como uma figura emblemática,
pretendendo sintetizar e expressas uma determinada imagem dos
habitantes da região, transmitindo ideias e valores sobre como seriam (ou
deveriam ser) os gaúchos. [...] A figura do gaúcho como representativa de
uma identidade regional é elaborada a partir de uma busca pelo que seria
denominador comum, procurando o que diferencia, perdura. (MACIEL,
2000, p. 79)

Antes como termo pejorativo, hoje como um significado positivo, gaúchos e
gaúchas seguem suas vidas, orgulhando-se de suas raízes e costumes.
Na construção social da identidade do gaúcho brasileiro há uma referência
constante a elementos que evocam um passado glorioso, no qual se forjou
sua figura, cuja existência seria marcada pela vida em vastos campos, a
presença dos cavalos, a fronteira cisplatina, a virilidade e a bravura do
homem ao enfrentar o inimigo ou as forças da natureza, a lealdade, a honra,
etc. (OLIVEN, 1992, p. 50)

De acordo com Luvizotto (2010), essa tipificação do gaúcho tradicional deixa
de lado muitas pessoas que compõe o Estado, mas acaba sendo um ícone que
representa a identificação da cultura.
Tradicionalismo é o movimento popular que visa auxiliar o Estado na
consecução do bem coletivo, através de ações que o povo pratica (mesmo
que não se aperceba de tal finalidade) com o fim de reforçar o núcleo de
sua cultura: graças ao que a sociedade adquire maior tranquilidade na vida
em comum. (LESSA, 1999, p. 18)

Para Tau Golin, a explicação para o surgimento do Tradicionalismo, seria no
fundo uma conciliação de classes dominantes: a mais recente, burguesia industrial
“imigrante”, e a mais antiga, dos latifundiários:
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No fim da década de 40, do século XX, a realidade objetiva favoreceu novo
impulso ideológico da classe dominante. Dele resultou a atual versão
organizacional dos Centros de Tradições Gaúchas. A entrada do capital
monopolista no pós-guerra, provocando modificações em hábitos,
costumes, cultura, etc., abriu um vácuo entre as formulações culturais
ideológicas centenárias e o “novo mundo”. Subjugados, dentro do Estado,
os imigrantes também passaram a ser atores importantes. E a sua fração
rica – já totalmente diferenciada do colonato – que era poder econômico
industrial urbano, com a queda de Getúlio Vargas participa do poder
político. Essa burguesia industrial formou a “elite” juntamente com os
latifundiários. Esses dois componentes que se enxergam frente a frente e,
de braços dados, uniram-se na criação e fomento do mundo mítico e
hipotético do tradicionalismo. (GOLIN, 1983, p. 13)

É preciso diferenciar tradição, tradicionalismo e aquilo que é tradicional.
Tradição é um conjunto de sistemas simbólicos que são passados de geração a
geração e que tem um caráter repetitivo, como tomar chimarrão, por exemplo. São
os usos e costumes, os símbolos, práticas, crenças, vestuário, culinária, música,
poesia, dança, entre outros. O tradicionalismo é o culto a essas tradições. É um
movimento organizado e coletivo que valoriza essas tradições e procura mantê‑ las
vivas de geração a geração. Tradicional é aquilo que é transmitido por meio de uma
tradição. (LUVIZOTTO, 2010, p. 32).
Oliveira (2007, p. 515), dá ênfase aos atores em relação à fundação do
tradicionalismo afirmando que foi “idealizado e levado a efeito por Barbosa Lessa e
Paixão Côrtes”. Para a autora, pesquisa realizada por esses recém-surgidos
folcloristas destacava usos e costumes, associados à dança e à música no Estado,
na busca de um entendimento quanto a uma alma popular e regional (p. 516). Jacks
reforça essa importância do tradicionalismo quanto aos costumes, apontando que os
iniciadores do movimento, “criaram ou recriaram grande parte do que hoje se
acredita ser o folclore gaúcho, como algumas danças, canções, indumentária,
poesia, até alguns costumes como a maneira de apertar a mão no cumprimento”.
(JACKS, 1998, p. 43).
Barbosa Lessa e Paixão Côrtes consideravam a música regional, antes do
tradicionalismo, pobre e escasso. Assim partiram para um processo de recolher e
criar. Lessa (1985, p. 66) cita que trabalhou tentando e errando nos ritmos que eles
entendiam como a música do Rio Grande.
Após dois anos de pesquisa e recriação, Lessa buscou meios de difusão em
massa, mudando-se para São Paulo onde destaca a edição de um livro de partituras
(Cancioneiro do Rio Grande, pela editora Irmãos Vitale SA), a gravação de um LP
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por Inezita Barroso (Copacabana) e lançamento de um livro ensinando por
diagramas as evoluções coreográficas (Manual de Danças Gaúchas). Com apoio
desses meios a divulgação se facilitou, através das rádios, grupos amadores de
CTGs e dos primeiros grupos profissionais da área, os Tropeiros da Tradição e o
Conjunto de Folclore Internacional os Gaúchos (LESSA, 1985).
Segundo a autora, através da atuação do Conjunto Farroupilha, dos
Gaudérios, o movimento se projetou além das fronteiras do estado, atravessando os
limites nacionais e internacionais. Ainda para a autora, esses grupos foram
responsáveis pelo registro de boa parte do cancioneiro gaúchos, nos anos 1950 e
60, popularizando uma estética musical que podemos chamar de Linha
Tradicionalista (OLIVEIRA, 2007, p. 518).
A linha tradicionalista, com temas e harmonias mais trabalhadas,
competindo com as demais expressões de música urbana nacional e
internacional. Teve como principal divulgador o Conjunto Farroupilha, que
gravou o segundo LP produzido no Brasil (‘Gaúcho’, etiqueta Rádio) e foi
sucesso na televisão de São Paulo e do Rio de Janeiro, tendo excursionado
com êxito aos Estados Unidos, Europa e China. O gauchismo em traje de
gala (LESSA, 1985, p. 77).

A estética tradicionalista se consolida nos anos 1950, 60 e 70, através de
regravações do trabalho de pesquisa e recriação de Barbosa Lessa e Paixão Côrtes.
Depois desse período, as regravações diminuem e a música tradicionalista passa ter
continuidade dentro das Invernadas Artísticas, departamentos criados dentro dos
CTGs e responsáveis pelas atividades artísticas.
É também dentro dos CTGs que a vertente regionalista ganha força, pois são
os principais meios de propagação do tradicionalista, principalmente ligada aos
bailes com animação de fandangos.
Pode-se dizer que o momento crucial para a música regionalista do Rio
Grande do Sul é quando o instrumento acordeom, conhecido no Estado como gaita,
por volta de 1875, junto com os colonos italianos. Com mais potência sonora, a gaita
vai substituindo a viola, até praticamente extinguir esse instrumento da música do
Rio Grande do Sul. Oliveira (2007, p. 512) argumenta que a gaita tornou-se com o
tempo um instrumento símbolo da cultura Riograndense, acompanhando canções ou
mesmo como tema das canções, presente nas letras.
A partir daí a gaita está presente desde as primeiras gravações fonográficas
no Rio Grande do Sul, que datam de 1915 com a fundação da gravadora Casa
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Elétrica pelo italiano Savério Leonetti. Neste contexto é que surgem os primeiros
registros fonográficos e o primeiro artista da música regional do Rio Grande do Sul,
o gaiteiro Moisés Mondadori. Segundo Paixão Côrtes, Moisés foi o primeiro a gravar
uma música com a palavra “gaúcho” no título (MANN, 2002).
O padrão de música regional em vigor era representado por artistas que
fizeram grande sucesso através da popularização do rádio, no meio rural e nas
populações recém-urbanizadas. Era um público principalmente das classes
populares, sendo chamados de “grossos” pelas classes médias e altas urbanas
(SANTI, p. 56).
Em sua dissertação, Iuri Daniel Barbosa (2014) afirma que temos uma música
regional do Rio Grande do Sul resumida em três tripés: regionalismo, tradicionalismo
e nativismo. Em termos de difusão nacional e internacional, parece que o
tradicionalismo alastrou-se por um território mais amplo, a partir das excursões de
grupos musicais amadores e profissionais que seguem divulgando o folclore
tradicionalista gaúcho pelo Brasil afora. O nativismo ficou mais restrito ao território
do Rio Grande do Sul e fronteira de Santa Catarina sempre exaltando os símbolos
da cultura gaúcha.
Quanto ao regionalismo, que parece ser o mais heterogêneo dessas
linhagens, se fortaleceu tanto a nível estadual (os conjuntos de baile, por exemplo),
quanto a nível nacional e internacional. Os conjuntos de baile acabaram por gerar
ritmos mais modernos, com objetivos de renovar a cultura gaúcha e difundi-las a não
gaúchos (BARBOSA, 2014).
A música funciona como suporte da expressão da cultura artística, assim
como a dança também se torna importante dentro das tradições gaúchas. Estas
duas formas de arte auxiliam a própria consolidação da imagem do gaúcho dentro
do universo brasileiro, desempenhando um forte papel na reprodução, atualização e
reinvenção do gaúcho.

3 METODOLOGIA

Este projeto apresenta pesquisa aplicada, pois gera conhecimentos para a
aplicação prática dirigida à solução do problema, envolvendo verdade e interesses
locais. Com base nos objetivos a pesquisa classifica-se como exploratória (através
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de bibliografias) e descritiva (com análise documental).
A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A
grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b)
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).
A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o
que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos
de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).
A abordagem é qualitativa, já que considera a existência de uma relação
dinâmica entre o mundo real e sujeito, e descritiva, pois envolve técnicas
padronizadas de coleta de dados, como questionários por exemplo.
Quanto ao método, o hermenêutico, analisa a fala, as interpretações e
depoimentos dos entrevistados.
A união da hermenêutica com a dialética leva o intérprete a entender o
texto, a fala, o depoimento, como resultado de um processo social (trabalho
e dominação) e processo de conhecimento (expresso em linguagem),
ambos fruto de múltiplas determinações, mas com significado específico.
(MINAYO, 1996, P. 227).

A estratégia teórica desta pesquisa apresenta a primeira etapa com pesquisa
bibliográfica citando temas como marca, marketing, posicionamento, mercado,
comportamento do consumidor e a cultura gaúcha, importantes para base de
conteúdo que completam as etapas futuras do projeto e se utilizam desta para
complementar dados na solução do problema.
A segunda etapa do trabalho consiste na observação e análise da mídia
online (site, Facebook e Instagram) do conjunto musical Tchê Guri trazendo
indicadores como marca (uso do logotipo e suas aplicações), cores, textos,
conteúdos, informações diversas e público alvo para, posteriormente, comparar com
os resultados das entrevistas. Apresenta-se, também, na forma estrutural uma
entrevista com o vocalista e sócio da banda, Leandro Vargas, com o intuito de
conhecer o seu ponto de vista sobre sua marca, seu posicionamento, seu mercado e
suas estratégias como empresa.
A terceira parte se dá pela coleta de dados, por meio de questionários online
(survey), com questões mistas – abertas, fechadas e de múltipla escolha – sem a
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presença do entrevistador com pessoas que se envolvem regularmente ou já foram
envolvidas com a cultura gaúcha.
Por fim, após a análise das falas dos entrevistados e da comparação com o
que diz as mídias do grupo musical referido traz-se a solução baseada, também, em
bibliografias e através de pesquisa documental, a partir de materiais já publicados.
A pesquisa documental, devido a suas características, pode chegar a ser
confundida com a pesquisa bibliográfica. [...] A pesquisa bibliográfica utilizase principalmente das contribuições de vários autores sobre determinada
temática de estudo, já a pesquisa documental baseia-se em materiais que
ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Assim como na
maioria das tipologias, a pesquisa documental pode integrar o rol de
pesquisas utilizadas em um mesmo estudo ou caracterizar-se como o único
delineamento utilizado para tal. Sua notabilidade é justificada no momento
em que se podem organizar informações que se encontram dispersas,
conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta. (BEUREN,
2003, p. 89).

A população-alvo desta pesquisa é um público ligado à cultura do Estado do
Rio Grande do Sul. A amostragem (não-probalística) se deu com essas pessoas que
têm ou já tiveram alguma ligação com a cultura local, como exemplo: bailes gaúchos
em CTGs ou outros locais; consumo da música regional e hábitos (costumes) que se
dizem tradicionais.
O questionário foi aplicado no mês de maio de 2018, com pessoas
naturalmente brasileiras, residentes ou não do RS, que têm ou já tiveram em dado
momento, ligação com a cultura gaúcha, sendo participantes de grupos de dança,
frequentadores de bailes ou adeptos a algum elemento da cultura – como o
chimarrão, gastronomia ou o próprio ato de ouvir as músicas regionais. O número
total foi de trinta e nove entrevistados.
Neste trabalho, avalia-se como a banda Tchê Guri se apresenta, comunica e
se relaciona com o público através de uma análise de suas falas e suas mídias
online, para entender se a linguagem utilizada está de fato sendo efetiva com o
público alvo. Considera-se, também, através dos questionários, se o mercado dessa
banda está de fato entendendo a mensagem passada por ela para, depois, sugerir
estratégias de comunicação que lhe proporcione mais eficiência visando o lucro final
com um marketing adequado com os dois públicos de interesse: contratantes e fãs.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 O grupo Tchê Guri

O release disponível no site da banda informa que sua fundação se deu em
11 de abril de 1990 e tem sede na cidade de São Leopoldo no Rio Grande do Sul.
Numa entrevista realizada em junho de 2018 por Diego Pessoa do canal Escola da
Vanera no Youtube, Lê Vargas conta que no início, a banda composta pelos três
irmãos Lê, Fábio e Alex, trazia muitas músicas instrumentais e que, com um espírito
inquieto, sempre iam atrás de inovações em estúdios fora do Rio Grande do Sul
para a gravação de suas músicas. O vocalista principal, na época, Fábio Vargas,
deixou a banda algum tempo depois e atualmente segue em carreira gospel,
passando a frente da banda para o irmão Leandro – que além de cantor, é um
excelente contrabaixista.
A simplicidade e o carisma destes rapazes fizeram com que as portas da
mídia se abrissem já no início da carreira. O Tchê Guri foi a primeira banda
gaúcha a ocupar um espaço na mídia nacional. Em 1997 as rádios FM de
todo o sul descobriram a música “Guria”, sendo esta a primeira de um grupo
regional a tocar neste tipo de emissora. Em seguida viriam muitas outras,
abrindo caminho para toda uma geração (RELEASE DO SITE DA BANDA).

No ano de 1999 a banda participou de um projeto chamado Tchê Music,
desenvolvido pelas gravadoras Acit e Abril. Segundo o repórter William Mansque
(Zero Hora), esse movimento musical foi composto junto com Tchê Barbaridade,
Tchê Garotos, Osvaldir & Carlos Magrão e Pala Velho – gaúchos ligados ao
nativismo, que tinham como ritmo base o vanerão, mas com letras mais urbanas e um
apelo mais jovem. O nome do projeto ficou fortemente assimilado na época às três
primeiras bandas citadas quando a Zero Hora, na época, lançou um compilado
destas em parceria com a Acit, resultando em bons números de venda. Assim, o
movimento levou às gravadoras uma esperança de que a música gaúcha pudesse
ganhar o Brasil, como o ritmo do axé, por exemplo. Gravaram um disco ao vivo com
este nome e foram para São Paulo na tentativa de ganhar mais espaço nacional,
mas não deu certo. Nesse tempo, os artistas tiveram que remodelar seus trajes,
suas roupas, “modernizando” a figura do “gauchão”, o que deixou membros do
Movimento Tradicionalista Gaúcho desconfortáveis a ponto de emitirem um
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manifesto pregando o respeito à Carta de Princípios, que condena o abandono da
indumentária gaúcha e o uso dos CTG’s por estilos musicais “invasores”.
Naquele mesmo ano, logo no início do projeto, o jornal citado dava em sua
capa do caderno de cultura a notícia “Deu Tchê Guri Na Cabeça”, mais uma
conquista, onde a banda era a mais citada entre os jovens, o que levou ao prêmio
Top Of. Mind, como o artista mais popular do RS. A revista “Isto É” também
estampou na edição de número 1556 uma foto do grupo dizendo ser a nova onda
de Porto Alegre. Do ano 2000 em diante foram incontáveis as vezes que a mídia
publicou matérias falando da continuidade do sucesso do grupo e anunciando seus
feitos, inclusive a indicação ao mais importante prêmio da música latina, o Latin
Grammy.
Mesmo com o nome “Tchê Music” carregado nas costas por muitos
tradicionalistas até hoje, o grupo Tchê Guri leva o amor pela tradição e toca em
todas as suas apresentações com indumentária completa. Lê Vargas conta que há
cinco anos estão trabalhando fortemente com os contratantes e com o público para
mostrar o apego às raízes e que estão no mercado para isso: levar o
entretenimento, a dança e a cultura gaúcha pelo país afora.
Com 28 anos de carreira, já tiveram mais de 5.000 apresentações de norte a
sul do Brasil e algumas no exterior, sendo as mais importantes em Las Vegas nos
EUA e em Lisboa em Portugal. Em 2013 foram à cidade de Luiz Eduardo
Magalhães/BA onde é sedeado o maior CTG do mundo para a gravação do DVD
intitulado “Tchê Guri ao vivo no maior CTG do mundo”. Se apresentam em rodeios,
CTG’s, bailes, aniversário de municípios e importantes feiras do sul do Brasil.
Com 18 CD’s, 3 DVD’s, 2 Discos de Ouro e 400.000 CD’s vendidos, a banda
seguidamente têm aparições na TV aberta em programas como o Galpão Crioulo –
da afiliada da Globo RBS TV – e no ano de 2017 teve uma participação no programa
Estrelas do Brasil da apresentadora Angélica da mesma emissora.

4.2 O site

Remodelado há poucos meses, foi adaptado para mobile. Com um sistema de
rolagem, a interatividade ficou mais prática e fácil. As fotos usadas são de alta
qualidade, o que pesa um pouco no carregamento. Com temática rústica,
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amadeirada, traz tons acinzentados e uma estética mais urbana. Traz informações
das redes sociais e plataformas de música que possuem, áudio com as músicas da
banda que tocam automaticamente, apoiadores (uma erva mate, uma clínica
odontológica e uma marca de roupas masculina), agenda, vídeos, discografia,
material para download destinado aos contratantes com logotipo em alta resolução,
release, rider técnico do som, fotos e clipes. Há ainda, por último, um espaço para o
Instagram que aparecem as últimas postagens.

4.3 As redes sociais

Atualmente o Facebook, ao que parece ser a principal rede, conta com 43 mil
curtidas e seguidores. A capa, que aparentemente muda todo o mês, sempre traz a
foto da banda devidamente pilchada, sempre sorridente, com o logotipo e parceiros.
O perfil muda de acordo com a capa e com a temática desta; traz aplicações em
vetor ou efeitos com uma pitada de modernismo, mas sem exageros. Há
publicações diárias (com até três postagens por dia, dependendo da demanda)
variadas com fotos de shows, vídeos, memes engraçados com alguns temas do
momento que tenham a ver com o público gaúcho (alguns destes memes são com
as fotos dos próprios integrantes), cards informando onde estão tocando no dia,
agenda semanal, com layout diferenciado mês a mês, combinando com o tema da
capa e perfil, sem um padrão ou guia de cores.
O logotipo (nas cores vermelho e cinza com efeito 3D, chanfrado, meio
metalizado) com o nome da banda – onde trás um formato de cuia entre as letras está presente no layout da fanpage e em alguns cards (como na agenda semanal e
nos dias que estão tocando). Não seguem um padrão de cronograma de conteúdo e
pela quantidade de interatividade parece que não investem muito nessa mídia,
observando pelo número de reações e comentários que são orgânicos. Respondem
e curtem comentários dos fãs, o que fideliza e traz a sensação de importância com
quem está interagindo.
No ano de 2017 faziam transmissões ao vivo do estúdio quase toda a
semana, com cerca de uma hora de duração onde respondiam os recados,
mandavam abraços, tocavam suas músicas, citavam as marcas parceiras, sempre
com alegria e descontração. Em 2018 não houve essa opção de conteúdo. O
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mesmo release que está no site, está na aba “sobre” desta rede social. Ano passado
o público maior era de homens, hoje já são as mulheres que têm 59% da
participação com idade entre 18 e 44 anos (sendo que 21% têm de 25 a 34 anos).
As histórias do Facebook têm em média 500 visualizações.
Em relação ao Instagram, hoje a banda tem cerca de 9 mil seguidores e o
conteúdo desta rede é praticamente o mesmo da outra, diário, contendo vídeos de
bailes, algumas histórias de vez em quando (procuram usar gifs e adesivos para
deixar mais engraçado), algumas repostagens, mas sem horários definidos e sem
patrocínio. Também respondem as mensagens e os comentários, o que deixa a
interação satisfatória. Aqui o público é masculino e conta com 55% de participação
na mesma faixa etária do Facebook. A população está nas cidades de Porto Alegre,
São Leopoldo, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria (as mesmas da rede social
analisada anteriormente). Ambas redes notamos que a alegria e simpatia – por meio
de cores e de conteúdos com a intenção de engajar – são preservadas, assim como
imagens com a vestimenta tradicional são as principais, reforçando a imagem de
que tocam, sim, música gaúcha e respeitam a tradição.

4.4 A entrevista com Lê Vargas

Em busca do objetivo de conhecer a visão do responsável pela banda para
comparar esse discurso com o que está sendo comunicado pelas mídias do grupo e,
posteriormente, saber do público como eles interpretam essa comunicação, a autora
entrevistou o sócio e vocalista do grupo Tchê Guri, Lê Vargas, em junho de 2018.
Questionado sobre como a banda Tchê Guri deve ser percebida pelas
pessoas, o entrevistado diz que quer que as pessoas os vejam como alguém que
traz um sentimento de verdade através de sua música e, também, como uma
banda inovadora e ousada musicalmente. Gostaria que as pessoas os vissem
como os guris do início da carreira, destemidos. Acha que hoje em dia, depois de
muitos anos na música gaúcha, ainda sente uma obrigação de uma postura mais
conservadora, mesmo sabendo que as pessoas achem o baile e os shows
divertidos. Fala que queria que a banda fosse mais espontânea e brincalhona no
palco, assim como são dentro do ônibus, mas há muitos contratantes que carregam
uma visão de preconceito desde o projeto Tchê Music, o qual participaram anos
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atrás. Estes analisam a postura no palco e tiram conclusões precipitadas, mesmo
com sua indumentária sendo correta e suas músicas sendo as antigas, que o povo
gosta de ouvir, dançar e cantar.
Sobre o público alvo da empresa, ele diz que são pessoas que gostam de
dançar e frequentar bailes no CTG ou em clubes. O perfil é variado, desde
crianças, famílias e jovens que estão presentes nas redes sociais, mas que não
consomem a música gaúcha por ali. Outro público é o contratante, composto por
Patrões (responsáveis pelas entidades tradicionalistas que fazem este tipo de
evento), donos de clubes, produtoras, órgãos públicos, Igrejas, etc. Este que “paga
as contas” da banda não está conectado acredita o cantor. Diz que o pessoal do
escritório tem dificuldades muitas vezes de encontrar o contratante, pois às vezes
nem tem celular com internet ou e-mail, tendo que depender de terceiros para
chegar o material de divulgação (mandado por forma física ainda) até eles.
Redes sociais são pra fãs. E me parece que tem mais resultado uma foto
postada no perfil pessoal do que na página da banda, mas entendo que as
métricas mudam. Tem bandas por aí que postam músicas gravadas de
qualquer jeito, com músicas que as pessoas nem pedem nos bailes e têm
milhares de visualizações e curtidas. Temos que estar presente, mas não
podemos nos basear numa carreira sólida ali nas redes. O que vende é
show, o baile em si. As pessoas curtem coisas de sertanejo, mas não
curtem coisas gaúchas (VARGAS, LEANDRO).

Perguntado sobre a presença em aplicativos de streaming, Lê Vargas afirma
que ainda não estão presentes lá, mas sabe que este é o caminho, só está
esperando que o público consumidor de música gaúcha chegue lá também. “Nosso
público ainda escuta CD em casa, tem CD player no carro, é muito conservador.
Acho que só no momento em que não tiver mais a opção de escutar CD mesmo,
para eles mudarem”.
Sobre uma ideia geral de onde o público alvo está e como seria seu estilo de
vida, Lê Vargas diz que percebe casas mais lotadas no próprio Estado, apesar de já
terem momentos de grande público em Santa Catarina e Paraná. Ele diz que vê a
presença de jovens e que reencontra fãs de épocas anteriores, antes de serem
expulsos dos CTGs quando apostaram em um novo mercado, em busca de novas
oportunidades. Hoje, de volta aos galpões, ficam honrados de ter o carinho e
respeito novamente daquele público que hoje está casado, com família formada. No
que diz ao repertório, o vocalista percebe que as músicas mais antigas são as mais
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pedidas, agradam mais do que as novas, pois parece que essas ainda não caíram
no gosto popular. Ele acredita que falta espaço nas rádios pra música gaúcha
(gostaria que fosse igual ao sertanejo, que rodasse em massa) e até mesmo nas
redes sociais. Acrescenta que gostaria de ver um incentivo maior de professores e
escolas com a cultura gaúcha para as crianças.
A banda está presente em plataformas como Facebook, Instagram, Youtube,
Palco MP3, SounCloud, Twitter e site. Lê diz que é relevante ter no site a agenda
mensal, a discografia e a história da banda. As redes sociais ele diz que servem
para publicar as novidades, mas não acredita que seja uma plataforma de venda.
Cássio Scherer, baterista e também um dos responsáveis pelo escritório, conta que
– para um contratante novo, por exemplo – é necessário enviar fotos, músicas mais
marcantes da carreira, fotos do palco, da estrutura, do ônibus, materiais que contem
a história do grupo, vídeos, clipes e alguns discos compactos que, geralmente, são
enviados pelos Correios.
O Tchê Guri investe em parcerias com a tv aberta, participando com bastante
frequência de programas locais como Galpão Crioulo (da afiliada da Rede Globo, a
RBS TV), de eventos e projetos como o Festival Nacional da Música – que acontece
todo o ano em Porto Alegre – aparições no telejornal Jornal do Almoço e, inclusive,
no ano de 2017, gravaram junto com artistas locais o programa Estrelas do Brasil,
da apresentadora Angélica, indo ao ar na Rede Globo, num sábado à tarde.
O lado familiar do grupo traz integrantes que anseiam uma vontade de fazer
boa música. A visão empresarial também fala alto, afinal, eles não brincam em
serviço. Lê diz que, musicalmente, fazem o que gostam e não realizam trabalhos
musicais com a incerteza da venda, tentando adivinhar se o público vai gostar.
Quanto

aos produtos

personalizados da

banda,

acha

importante

essas

“lembrancinhas” para que o público leve para casa, o que também expõe a marca
para outras pessoas, mesmo que essas não conheçam ou nunca tenham ido a um
baile ou show.
Quanto aos projetos para o futuro, o cantor diz que um novo disco está no
projeto para o ano de 2018, assim como um novo clipe. Os convites para gravação
de programas ou de eventos maiores acontecem quase que em cima da hora, sem
muito tempo de antecedência. Fala que os fãs pedem um projeto com regravações
dos sucessos antigos, mas ainda reluta na ideia, pois quer coisas novas, ir adiante.
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4.5 Análise da pesquisa da percepção do público

Composta de 28 questões abertas e fechadas, a pesquisa foi realizada no
mês de maio de 2018, via questionário online, por um grupo de amostragem de,
aproximadamente, quarenta pessoas. Destas, 24 disseram ser do sexo feminino
enquanto 15 marcaram a opção masculino. A média de idade dos entrevistados é de
36 anos e 30/38 responderam que seu grupo familiar é composto de 1 a 3 pessoas.
No que diz a respeito sobre o grau de instrução, 18/38 responderam possuir ensino
superior completo e 11/38 têm alguma especialidade técnica concluída.
Questionados sobre qual cidade residem atualmente, a maior resposta indica
o município de Eldorado do Sul (região metropolitana da capital), seguida de Porto
Alegre, Viamão, Guaíba, Gravataí, Novo Hamburgo, Arroio dos Ratos e Pelotas,
onde se pode observar que a grande parte vive em territórios mais urbanos.
Conforme a pesquisa Persona realizada pelo Grupo RBS em 2017, a autora
investiga quais perfis os entrevistados se enquadram. Das cinco opções, 19/39
dizem se identificar com o perfil Gaúcho Raiz (ligado às tradições, mas dissociado à
religião; vivência no cotidiano como o chimarrão, o churrasco, as músicas e os trajes
típicos, o orgulho e o linguajar gaúcho, as festas ligadas ao território e fatos
históricos da região), 11/39 com o perfil Gaúcho Fiel (fortemente influenciado pelas
tradições regionais e religiosas associadas ao gaúcho. Mais do que as tradições,
prega o tradicionalismo e o nativismo como princípios gaúchos) e 9/39 assumem ser
Gaúcho Não Praticante (reconhece as tradições e sua importância, mas não as
pratica no dia a dia. É o perfil que já vivenciou muito destas tradições, mas hoje não
dedica mais tempo a esses costumes).
Após apresentar o perfil dos entrevistados, ressalta-se que é importante
conhecer o público para que se criem estratégias de maneiras assertivas, atendendo
as suas necessidades e desejos. Acentua-se que se deve ficar de olho nas
tendências, já que as tecnologias avançam rapidamente e com ela, as pessoas
também evoluem e se adaptam.
A análise de conteúdo traz, primeiramente, uma questão aberta que trata do
tema “o que é ser gaúcho em sua opinião” que pode ser interpretada com a
extração das seguintes categorias:
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Tabela 1: Referente ao entendimento sobre Ser Gaúcho

Categoria

Frequência

Conhecer, praticar e divulgar costumes e a tradição gaúcha

21

Respeitar coisas típicas e costumes

15

Orgulho da tradição, honra em cantar o hino

14

Amor pelo RS

10

Outras: identidade, guerreiro, luta, coragem, ser os melhores

9

Nascer no RS

4
Fonte: Dados coletados pela autora

Verifica-se que grande parte dos entrevistados elaboram frases com as
palavras respeito, praticar, conhecer e divulgar referindo-se à tradição e
costumes gaúchos. Uma frase que pode identificar essa interpretação é: “Ser
gaúcho é honrar a tradição que nos foi ensinada pelos nossos pais; é ter respeito
pelas coisas que são típicas da nossa região”. Discursos como “orgulho”, “honra” e
“cantar o Hino” também ganham destaque. Menos citados estão os elementos que
se referem ao amor pela nossa terra, a pessoas que nascem no Rio Grande do
Sul, povo guerreiro, lutador, corajoso, possuidor de uma identidade única.
O “ser gaúcho” além de caracterizar o nascido no Estado do Rio Grande do
Sul também é um sentimento que independe do território:
[...] ultrapassa as barreiras geográficas, a filiação e a origem ancestral e
passa a ser um sentimento de identificação com uma cultura arraigada em
valores rurais, campeiros, mas que se manifesta também em meio urbano,
buscando resgatar valores como honra, liberdade e bravura (LUVIZOTTO,
2010. p. 31).

Com seu alicerce em tradições, conhecimentos obtidos em grupo, somados a
diversos elementos históricos e sociológicos, a cultura gaúcha e suas expressões
são passadas para gerações seguintes, sujeitas a mudanças próprias de cada
época.
Continuando com a análise de conteúdo, a pesquisa traz uma pergunta com
escala de orgulho em ser gaúcho, sendo 0 nenhum orgulho e 10 muito orgulho, e
outra questão no que se refere a importância em manter as tradições, sendo 0 nada
importante e 10 muito importante, conforme os gráficos 1 e 2 a seguir.
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Gráfico 1: Referente ao quanto sente orgulho em ser gaúcho

Fonte: Dados coletados pela autora
Gráfico 2: Referente a importância em manter as tradições

Fonte: Dados coletados pela autora

De acordo com os gráficos, 34/39 pessoas se consideram muito orgulhosas
por serem gaúchas e acham muito importante manter as tradições, com
pequenas oscilações de 8 a 10 na escala, o que reafirma as frases e discursos
mencionados na primeira questão aberta onde palavras como orgulho, respeito e
praticar aparecem como destaque na pesquisa.
Para atender ao objetivo da pesquisa sobre o consumo de costumes
culturais, a pesquisa questiona os participantes sobre quais tradições gaúchas eles
costumam praticar e as respostas vemos a seguir no gráfico 3.
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Gráfico 3: Referente a práticas de tradições gaúchas

Fonte: Dados coletados pela autora

A pergunta, de múltipla escolha, rende um resultado maior para a opção
“bebo chimarrão” onde 37/39 respondem ter esse hábito, seguido de “ouço
músicas regionais” com 35/39 respostas e de “me alimento ou cozinho/preparo
comidas típicas” com 33/39 marcações. De um total de 39 pessoas, 32 são ou já
foram membro de algum CTG ou outra entidade tradicionalista e 28 delas frequenta
bailes.
Para Schiffman e Kanuk (1997), a cultura é a soma total das crenças, valores
e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de consumo
dos membros de determinada sociedade.
Mais precisamente, crenças consistem no grande número de afirmações
mentais ou verbais que refletem o conhecimento particular de uma pessoa e
a avaliação de alguma coisa (uma outra pessoa, uma loja, um produto, uma
marca). Valores também são crenças. Os valores, entretanto, diferem de
outras crenças, porque atendem ao seguinte critério: (1) são relativamente
pouco numerosos; (2) servem como guia para o comportamento
culturalmente apropriado; (3) são duradouros ou difíceis de mudar; (4) não
estão amarrados a objetos específicos ou situações; e (5) são amplamente
aceitos pelos membros de uma sociedade. (SCHIFFMAN; KANUK, 1997, p.
286).

Tanto os valores quanto as crenças são imagens mentais que afetam
determinadas atitudes que influenciam o modo que as pessoas reagem em certas
situações. Os valores, segundo os autores citados acima, são maneiras
comportamentais de uma cultura aceita em situações específicas, como as rodas de
chimarrão aqui no Rio Grande do Sul.
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Côrtes e Lessa (1955) afirmam que a mais típica representação tradicional do
Rio Grande do Sul, no campo das danças, é o velho “fandango”, que constituía uma
série de cantigas e sapateio. Essas canções, assim como o ritmo e música, eram
mestiças no Brasil e o sapateado, uma dança de par solto, característica vinda da
Espanha.
Ainda para saber sobre o consumo cultural dos entrevistados, no que diz
respeito aos bailes e fandangos, o grupo responde abertamente quais os
conjuntos musicais que vêm à cabeça, no que se apresenta o seguinte resultado:
Os Serranos, em primeiro lugar, citado 22 vezes; Os Monarcas, em segundo lugar,
citado 17 vezes e, por fim, o grupo Tchê Guri com 13 menções. Sobre tais motivos
dessas escolhas, tem-se as seguintes descrições, conforme quadro 2.
Quadro 2: Referente a bandas de bailes mais citadas e justificativas

Bandas de baile mais citadas
Os Serranos

Justificativas
- Fandango bem marcado;
- Trajetória autêntica desde o início;
- Tocam músicas tradicionais;
- Nunca perderam a essência;
- Músicas bonitas;
- Cultivam a tradição.

Os Monarcas

- Trajetória autêntica desde o início;
- Comprometimento em manter a tradição.

Tchê Guri

- Músicas alegres para dançar;
- Irreverência;
- Repertório.
Fonte: Dados coletados pela autora

Com 50 anos de carreira, o conjunto mais citado é Os Serranos. Indicado a
diversos prêmios, com um grande número de vendagem de discos, shows e bailes
pelo mundo todo, traz como slogan “orgulho de ser e permanecer gaúcho”. Edson
Dutra, um dos fundadores da banda, ainda está na ativa atuando nos palcos.
Grandes nomes da música gaúcha já integraram o conjunto, como José Cláudio
Machado e Walter Moraes. Seu ritmo alegre e letras divertidas despertam a paixão
de públicos variados.
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O segundo nome destacado, Os Monarcas, também carrega mais de 40 anos
de história, ainda com os músicos da fundação. Com a frase “o autêntico estilo da
música tradicionalista gaúcha” em seu release disponível pela sua assessoria de
imprensa num blog, traz em sua essência influências do grupo Os Bertussi. A
música fandangueira, de ritmo animado, marcante e dançante faz com que as
músicas próprias sejam um sucesso.
Barbosa Lessa (1985) considera a linha regionalista mais nova que o
tradicionalismo, propondo outra origem a partir de três artistas: Tio Bilia, Honeyde
Bertussi e Gildo de Freitas. Assim descreve o que ele define como linha regionalista:
“O gauchismo de botas gastas e pé no chão” (LESSA, 1985, p. 78).
Já o grupo Tchê Guri, como já mencionado neste artigo, traz consigo 28 anos
de carreira, onde chamam a atenção pela alegria e descontração em cima do palco.
Seu repertório mais composto pelo ritmo da vaneira traz sucessos próprios antigos e
de outros artistas, fazendo o público dançar e cantar a noite toda. Apesar de terem
passado por um momento que os fez se afastarem por um tempo dos galpões
tradicionais, hoje lutam para mostrar seu amor às raízes com suas músicas e sua
vestimenta adequada aos padrões gauchescos.
Dias e Ronsini (2008, p. 2), afirmam que “enquanto a música campeira retrata
as cenas de um universo rural tradicional, a tchê music se propaga a partir da
cidade, das suas festas e romances, do desapego a essa tradição baseada em
valores rurais”. Assim a “cultura gaúcha” obteve diferentes interpretações onde
foram acionados diferentes conceitos, argumentos e elementos à forma como fazer
música era realizado e compreendido.
Os grupos musicais, formados a maioria por jovens, passaram a compor suas
próprias músicas privilegiando ritmos simples e dançantes, conquistando palcos
maiores como rodeios, feiras, casas de eventos e outros, inclusive conseguindo
espaços em bailões populares (grandes espaços localizados em zonas periféricas
dos centros urbanos) onde prevalece a dança em pares e os ritmos gaúchos
convivem com outras vertentes regionais e nacionais (BEZERRA, ALONSO e
REICHELT, 2016).
A música desenvolve uma identificação com estilos de vida, visões de mundo,
valores sociais. Ela é um instrumento significativo na formação do imaginário das
pessoas. Sobre o hábito de consumo dos entrevistados, 35/39 respondem que
costumam ter o hábito de escutar música gaúcha regional ou nativista,

27

enquanto 4/39 falam o oposto. Sobre qual plataforma eles mais utilizam para ouvir
as músicas gaúchas, obtêm-se as seguintes respostas conforme o gráfico 4.
Gráfico 4: Referente a práticas de tradições gaúchas

Fonte: Dados coletados pela autora

Ao todo, 39 pessoas respondem esta questão de múltipla escolha e os meios
mais utilizados para ouvir as músicas gaúchas são pelo Youtube, através de
download de músicas da internet para ouvir em pendrives no carro ou no celular
(sem ser por aplicativo), seguido pelas estações de Rádio FM. Os aplicativos de
música e os CDs ficam com a mesma pontuação – o que se presume que alguns
consumidores deste estilo ainda compram disco compacto e, também, instalam
aplicativos de streaming. Os DVDs e a rádio web aparecem por último na pesquisa.
O desenvolvimento tecnológico ocasionou diversas transformações nos
formatos comunicacionais fazendo surgir as mídias digitais em meados dos séculos
XX e XXI. A internet popularizou-se junto com o avanço da comunicação e novas
formas de aquisição de informação foram possíveis a partir desta rede
(HERSCHMANN, 2006).
Na entrevista com o Lê Vargas, apresentada anteriormente, ele comenta que
acha que o público gaúcho não está presente na internet. Nota-se, com este
resultado que, grande parte dos entrevistados utiliza a internet para ver ou ouvir as
músicas regionais e que boa parte deles é usuário de aplicativos como o Spotify ou
Deezer.
Conforme notícia publicada no jornal Zero Hora em maio de 2017, o consumo
de música por streaming teve um crescimento de 52,4% no Brasil, o que
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corresponde a 49% da receita do segmento digital do mercado fonográfico. Segundo
o relatório anual divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI,
na sigla em inglês), o número de assinantes dos serviços de música por streaming
(Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e Napster) chegou a 112 milhões no mundo
inteiro apenas em 2016.
Em relação a qual produto o entrevistado já adquiriu de seu artista preferido,
teve como resposta os seguintes índices conforme o gráfico 5.
Gráfico 5: Referente a compra de produtos personalizados

Fonte: Dados coletados pela autora

Os resultados apontam que o CD e o DVD foram os mais comprados pelos
entrevistados. O copo personalizado com a marca dos artistas preferidos aparece
em terceiro lugar, seguido de camisetas e outros produtos. Os motivos que levaram
à compra destes objetos são demonstrados na nuvem de palavras do gráfico 6.
Gráfico 6: Referente ao motivo de compra de produtos personalizados
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Fonte: Dados coletados pela autora

O maior motivo da aquisição dos produtos citados foi pelo fato de gostarem
das músicas. Depois o fato de ser fã do artista, ganha destaque também em meio a
nuvem. Outros fatores como prestigiar a banda, ajudar o grupo, poder assistir em
casa, preço, qualidade dos objetos e colecionar tiveram menções que ficaram numa
escala menor de justificativa.
Em análise do mercado, os autores Dalmoro e Nique (2016) mostram que
existe um público querendo consumir produtos tradicionalistas, e estes são criados
para contribuir para a alimentação da disseminação da tradição, já que essas
pessoas visam estes produtos como forma de se aproximar da cultura, mesmo não
participando efetivamente dela. Aqui, no caso de produtos de bandas ou artistas
ligados a tradição local, também podemos usar este argumento. O que confirma a
ideia de manter a produção destes itens, quando Lê Vargas fala que é interessante a
divulgação da marca na casa do fã. Já ouve casos em que os fãs mandaram fotos,
que foram inclusive postadas nas redes da banda, com a cuia de chimarrão com o
logo deles fora do Brasil.
As últimas questões tratam sobre o grupo musical Tchê Guri. Em relação
ao grupo apresentamos o gráfico 7:
Gráfico 7: Referente ao grupo Tchê Guri

Fonte: Dados coletados pela autora

De um total de 39 respostas, 17 dizem conhecer o grupo e que já
frequentaram bailes ou shows, porém hoje em dia não vão mais. No que diz
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respeito a frequentar os bailes da banda e não ter produtos deles 8/39 marcam
essa opção, enquanto 7/39 “já ouviram falar, mas nunca fui aos bailes ou shows” e o
mesmo número de participantes afirma que comparecem nos bailes do conjunto e
tem produtos. O item de que “nunca ouviu falar” não foi marcado.
Com relação aos que já foram ao baile e não tem nenhum produto deles,
imagina-se que possa ser porque, segundo Lê Vargas, eles não têm uma pessoa
específica para fazer esta venda durante os shows e não tem loja online.
As últimas perguntas relacionadas ao Tchê Guri são numa escala de
diferencial semântico, justamente para analisar a percepção dos entrevistados em
relação ao conjunto musical quando tiveram que dar notas de 0 a 5 aos conceitos
antagônicos apresentados segundo o gráfico 8.
Gráfico 7: Diferencial semântico em relação ao grupo Tchê Guri

Fonte: Dados coletados pela autora

Ao todo, 39 pessoas responderam estas questões e nota-se que aspectos
como alegria, profissionalismo e simpatia ficaram nas posições mais altas, o que
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confere com o pensamento do vocalista Lê Vargas quando diz em sua entrevista
que levam a profissão a sério (que não tiram a música como um hobby) e que as
pessoas os acham alegres e divertidos no palco. O quesito simpatia também pode
ser associado ao tratamento com os fãs, tanto nos shows quanto nas redes sociais,
já que curtem e respondem os comentários e mensagens. As palavras família e
humano se mostram numa posição favorável, afirmando que a interação entre os
irmãos sócios ativos na banda é presente e transmite essa sensação de um
tratamento mais natural com o público.
Dias e Ronsini (2008, p. 2), afirmam que “enquanto a música campeira retrata
as cenas de um universo rural tradicional, a tchê music se propaga a partir da
cidade, das suas festas e romances, do desapego a essa tradição baseada em
valores rurais”. Assim a “cultura gaúcha” obteve diferentes interpretações onde
foram acionados diferentes conceitos, argumentos e elementos à forma como fazer
música era realizado e compreendido.
Atenta-se para uma média nos termos de cidade, contemporâneo e
respeito pela tradição. Os primeiros da média justificam-se por ser uma banda
formada na cidade (o escritório e a sede ficam em São Leopoldo), ou seja, mais
próximo

a

centros

urbanos

com

características

mais

modernas.

A

contemporaneidade atrela-se pelo fato de viverem a sua época atual, talvez pelo
estilo musical inovador (como o próprio vocalista cita em sua entrevista), pelas
vestimentas mais adaptadas à cidade, mesmo ainda sendo considerada de acordo
com as normas exigidas pela tradição, pela idade dos componentes da banda (que
varia entre 25 e 42 anos) e pelo próprio nome – Tchê Guri. Já o respeito pela
tradição, que mesmo tendo mais força do que o contrário pode ter sido abalado
justamente pelo fato da ligação com o movimento Tchê Music, mencionado neste
artigo anteriormente, quando foram proibidos de tocar nos galpões já que tiveram
que mudar o estilo na aposta das gravadoras em alcançar novos mercados.
Ganham destaque a humildade e a originalidade, que se distanciam da
soberba e da cópia, mostrando que as pessoas têm uma visão de que, apesar de
jovens e inovadores, tem um bom relacionamento com o público. Este acredita
também que não imitam outras bandas, possuem um estilo próprio – mesmo
tocando músicas antigas e de outros compositores nos bailes.
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5 CONCLUSÃO

O avanço da tecnologia fez surgir um contexto de mudanças no consumo e
na comunicação. Empresas de mídia e público estão a todo instante aprendendo a
lidar com o cenário digital que muda constantemente, interferindo nas nossas
relações com conteúdo, informação e entretenimento.
Neste estudo, trabalhou-se com uma banda tradicional de música gaúcha,
que entra na categoria de serviços. Apesar de ser vista como empresa, ela possui
características diferentes de indústria ou comércio. O planejamento de bandas é
parecido com um profissional liberal que quando atende um cliente, não tem como
atender a outro ao mesmo tempo, portanto deve identificar quais clientes são mais
rentáveis ou quais lhes darão maior visibilidade, mesmo sem retorno financeiro.
Este projeto foi construído para que empresários, produtores ou artistas
entendam e saibam a importância de se posicionar no mercado, apresentando seu
diferencial ao público, se destacando da concorrência e criando vínculo na memória
dos seus consumidores, aproximando-os de sua marca. Incentiva outras bandas a
procurar uma melhor aproximação com o público específico que dança, que participa
de eventos tradicionais e que utiliza novas mídias para se comunicar.
Serviu, também, para aqueles profissionais do ramo de publicidade e
marketing, que queiram trabalhar com esse grupo específico de mercado, que
mesmo regional e com características fortes de personalidade, precisam se adaptar
aos meios tecnológicos que são apresentados ao mundo diariamente para
conquistar novos públicos e divulgar sua marca, sem depender somente da indústria
fonográfica e da mídia tradicional.
Com a análise dos indicadores midiáticos do Tchê Guri, comparando com o
discurso através da entrevista com o vocalista Lê Vargas e conhecendo o perfil,
hábito de consumo e conteúdo dos entrevistados, identificaram-se algumas
estratégias de marketing que ajustam o posicionamento, promovendo um discurso
alinhado e construindo um melhor relacionamento entre consumidores e marca. A
linguagem utilizada nas redes sociais é informal, alegre, divertida, com um conteúdo
que cria engajamento com os fãs – o que poderia ser melhorado se reservasse uma
verba de investimento para a fidelização nesta rede. Essa visão de diversão é
encontrada na fala do vocalista que diz que gostariam de ser mais brincalhões do
que já são nos palcos e confirma com a opinião dos entrevistados quando indicam o
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termo simpatia como um dos mais identificáveis aspectos da banda.
Este estudo não termina por aqui; tratando-se deste tipo de target estudado,
há pouco material disponível para estudos e acredita-se que há muito que investigar
para que profissionais da comunicação possam ajudar a disseminar a cultura
musical gaúcha. É preciso que estereótipos relacionados à nossa cultura sejam
minimizados através de um trabalho com excelência, carinho e seriedade. Após
escolher as formas adequadas de atingir o mercado, haverá uma melhor e maior
conexão com público alvo e organizações.
Por fim, acredita-se que aplicando métodos voltados ao negócio de serviços,
com um estudo maior de persona – já que entender o consumidor ou seu específico
público alvo é fundamental – se tem um mercado mais competitivo e assertivo. É
preciso se reinventar, pois (mesmo que demore) o público gaúcho também se molda
aos tempos modernos e um estudo atualizado de mercado é importante para
minimizar riscos de investimento em mídias equivocadas.
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