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O Trabalho Informacional no principal ativo econômico da  

“Onda Coreana”, a banda B.T.S.1 

Ana Maria Ribeiro2 

 
RESUMO: O artigo analisa elementos que identificam a cultura como um processo de 
trabalho destinado à acumulação, que se apropria de rendas de monopólio extraídas do 
trabalho informacional, de modo a contribuir nas reflexões da crescente hegemonia da banda 
coreana BTS. Como referencial teórico analisaremos conceitos da teoria do valor (MARX), 
do conceito de trabalho informacional (DANTAS), dentre outros. Verificamos o trabalho 
gratuito dos fãs nas plataformas digitais que leva ao enriquecimento da banda.  
 

INTRODUÇÃO 

A partir de 2020, a indústria cultural coreana, ganhou destaque internacional. A produção 

“Parasita”3, vencedora do Oscar2020, proporcionou o aumento ao acesso à outras produções 

coreanas (ESP, 2020), como os K-Drama (seriados) e o K-Pop (gênero de música popular). A 

banda BTS4 vem quebrando todos os recordes5 com o maior engajamento nas redes sociais6. 

O K-Pop se tornou o produto mais rentável, e a banda BTS é considerada o principal ativo 

econômico da Coreia do Sul (CS), com sua inserção no mercado internacional. Analisaremos 

esse crescimento como consequência da transformação, na atual etapa informacional do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1 - Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGCI/ UFRJ – IBICT, E-mail: ribeiro@acd.ufrj.br 
3 Primeira produção não falada em língua inglesa a vencer como melhor filme e trata do conflito de classes 
sociais na Coreia do Sul. Disponível em https://g1.globo.com/pop-
arte/cinema/oscar/2020/noticia/2020/02/10/parasita-e-o-grande-vencedor-do-oscar-2020.ghtml. Acesso em 
06.mar.2021 
4  B.T.S conhecido como Bangtan Boys (em inglês um acrônimo de Beyond The Scene) é uma banda sul-
coreana estreada em 2013, pela empresa Big Hit Entertainment criada em 2005, composta de 7 rapazes de idade 
entre 23 e 29 anos. 
5 O quarto álbum do BTS, Map of the Soul: 7, foi o disco físico mais vendido dos primeiros seis meses de 2020. 
No total, o grupo “moveu 1,417 milhões de unidades equivalentes de disco” ultrapassando os 1,094 milhão dos 
Beatles. Disponível em  https://rollingstone.uol.com.br/noticia/beatles-e-bts-sao-unicos-artistas-baterem-recorde-
de-discos-em-2020-entenda/. Acesso em 06.mar.2021 
6 Tiktok, conhecido como “Douyin” na China, é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos; 
O fenômeno BTS: 5 vezes em que o grupo fez história. Disponível em https://tracklist.com.br/bts-
grammy/93124/amp. Acesso em 06.mar.2021 

https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/oscar/2020/noticia/2020/02/10/parasita-e-o-grande-vencedor-do-oscar-2020.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/oscar/2020/noticia/2020/02/10/parasita-e-o-grande-vencedor-do-oscar-2020.ghtml
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/7-fatos-que-comprovam-que-o-bts-merecia-indicacoes-ao-grammy-2020-e-justificativas-para-conseguir-em-2021/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/bts-revela-o-poderoso-significado-por-tras-do-titulo-do-disco-map-soul-7/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/beatles-e-bts-sao-unicos-artistas-baterem-recorde-de-discos-em-2020-entenda/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/beatles-e-bts-sao-unicos-artistas-baterem-recorde-de-discos-em-2020-entenda/
https://tracklist.com.br/bts-grammy/93124/amp
https://tracklist.com.br/bts-grammy/93124/amp
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capitalismo (acelerada com as medidas de isolamento social7 - COVID-19), na indústria 

cultural coreana e nos processos de circulação e rotação do capital, a partir do conceito de 

valor (MARX, 2011) e do conceito de trabalho informacional (DANTAS, 2006). 

Para Toussaint (2020) os resultados econômicos alcançados pela CS, país desenvolvido, 

foram obtidos pelo longo período de regime ditatorial, protegido pelos Estados Unidos da 

América (EUA), e inseridos na política contra os regimes “socialistas”. Segundo o autor, a CS 

não se endividou8 durante o século XX e, no pós 2ª Guerra Mundial (GM), o país recebeu 

expressivas doações dos EUA, até que em 1980, alcançou sua industrialização, em função da 

importância geoestratégica para os EUA e Japão. Entre regimes ditatoriais e democráticos, é 

importante ressaltar, a existência de forças contraditórias e de resistência, que se expressam 

culturalmente em temas polêmicos, tanto referentes à luta de classes, como os transversais 

(gênero, racismo, LGTBQ etc.) pautados pela banda BTS. 

Segundo Morozov (2020), o desenvolvimento da tecnologia 5G, que facilitará o tráfego de 

informações é o centro da atual disputa comercial e política na região. O ataque a China, país 

de liderança da nova parceria asiática9, com boicote à Huawei10 e à plataforma TikTok, são 

manifestações desta disputa.  

Portanto, o papel geopolítico da CS – cercada pela China, Rússia e Coreia do Norte – e o 

histórico de aliança com os EUA, não pode ser relativizado em nossa reflexão crítica, no qual 

o embate entre o capitalismo e o socialismo, continuam como pano de fundo e têm 

consequências no plano político, cultural e social.  

 

                                                 
7 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro 
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves e afetou de forma global todos os países do mundo 
(início em novembro de 2019). 
8 O autor refere-se aos empréstimos ao Banco Mundial em seu artigo. 
9 Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, sigla em inglês), com quinze países da região Ásia-Pacífico 
em 15/11/2020 - acordo comercial que abarca cerca de um terço da economia mundial, compreende mais de 2,2 
bilhões de pessoas e representa 30% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, e se torna maior que o Acordo 
Estados Unidos-México-Canadá e a União Europeia. Disponível em 
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/12/um-novo-acordo-comercial-para-asia-e-oceania-
a-parceria-economica-abrangente/. Acesso em 06.mar.2021 
10 Huawei - empresa de tecnologia chinesa. 

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/12/um-novo-acordo-comercial-para-asia-e-oceania-a-parceria-economica-abrangente/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/12/um-novo-acordo-comercial-para-asia-e-oceania-a-parceria-economica-abrangente/
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Dantas (2006) o trabalho é o vetor do conhecimento e da ciência, em que o 

conhecimento não é pura construção mental, mas também informacional. Ao contrário de uma 

mercadoria que será consumida pelo tempo ou pela ação de algum indivíduo, e suscetível a 

escassez, o conhecimento gera mercadorias, como a produção cultural (músicas, vídeos), que 

“não são, de fato, consumidos, mas, antes, reproduzidos, a cada vez que são usufruídos” e não 

estão sujeitos à escassez, são bens de rendimento crescente (DANTAS, 2006). O autor 

considera difícil a obtenção permanente de algum conhecimento novo (trabalho aleatório), 

sendo mais viável sua replicação (trabalho redundante), quanto mais se for ínfimo o tempo de 

replicação, por unidade de produto. 

Dantas (2006) ao tratar do valor da mercadoria gerado pelo trabalho humano (MARX, 2011), 

aponta que o valor de uso da força de trabalho consiste não na sua eventual capacidade de 

transformar e empregar energia no processo de trabalho, como trabalho concreto, mas na sua 

capacidade de nele introduzir informação. Enquanto o valor de troca é o trabalho humano não 

percebido nas coisas, mas que está lá em horas de trabalho, como trabalho abstrato. Assim, a 

mercadoria não consumida expressa e transmite o trabalho concreto de um artista e só tem 

valor como trabalho concreto. 

Para Dantas o capitalismo faz do conhecimento um novo padrão de acumulação e de 

apropriação de riquezas pelo licenciamento de uso, da propriedade intelectual e do controle 

das rendas informacionais. Assim, segundo o autor, o trabalho vivo é um “processo 

combinado de trabalho informacional que se articula através de seus momentos aleatórios e 

redundantes”, não é individual, mas coletivo, combinado, interativo e “abarca o conjunto de 

unidades de capital que, diferenciadamente, contribuem, repartindo trabalho entre si, para a 

produção total de conhecimento valorizável e valores de uso mercantilizáveis.”11 

Dantas (2017) identifica a internet como a “grande praça de mercado”, e que a economia 

capitalista está cada vez mais baseada na compra e venda de informação. O autor aponta as 

plataformas digitais como essa nova “praça”, como um espaço-tempo articulado e conectado 

por redes digitais de comunicação que realizam o processamento de informação, permitem a 

interação dos usuários, e têm uma intermediação externa. Os usuários podem ser compradores 

                                                 
11 Dantas (2006) destaca, nesta citação, que Marx já percebera que esta seria a evolução histórica do capitalismo, 
no bojo das suas contradições. 
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e vendedores, anunciantes, desenvolvedores, membros de redes sociodigitais etc. (DANTAS, 

2017). As plataformas estariam modificando a forma de fazer negócios de forma permanente.  

O uso das plataformas explodiu em 2020, em função da pandemia. Plataformas como 

Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft (EUA); Alibaba, Baidu e Tencente (China), 

tornaram-se “essenciais para a vida de muitos cidadãos” 12. No setor cultural, as apresentações 

artísticas foram suspensas, e bilhões de pessoas estão usando as mídias digitais ocupando 

cerca de 15% de vida acordada delas13. 

Dantas (2017) identifica que as plataformas “anulam o espaço pelo tempo” (MARX, 2011), 

ao permitir o contato praticamente imediato no ambiente comercial eletrônico, em que “num 

tempo no limite zero” negócios são fechados. Os que compram e os que vendem, geram 

receitas para o proprietário das plataformas, como mediadoras da negociação. O autor já 

identificava que essa relação, a atividade interativa, tornava-se uma necessidade social que 

não era mais livre, passava a ser “compulsória, ainda que seja obrigação de natureza subjetiva, 

psicológica, cultural” (2017) ao exigir a dependência de uma ferramenta (smarthphone, PC), a 

assinatura de um serviço de banda larga e “a aceitação das regras unilaterais, e muitas vezes 

extorsivas, das plataformas digitais”. O acesso gratuito à essas plataformas, obriga ao usuário 

renunciar sua privacidade - exige dados pessoais, sem os quais não tem acesso a plataforma, 

segundo o autor. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Segundo Braga (2019) nos anos 1990, momento de instabilidade social e econômica na CS, 

surgem as empresas de entretenimento como um investimento do governo sul-coreano14 

conhecido como “Onda Coreana” ou “Hallyu”. 

                                                 
12 Relatório da DHL aponta a nova tendência crescente de negócios com uma nova geração de plataformas 
gigantes de tecnologia contando com bilhões de usuários. DHL é uma divisão da Deutsche Post do setor de 
logística internacional e correio expresso, com sede na Alemanha. Relatório da DHL - Logistics Trends Radar. 
Setembro de 2020. Disponível em https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-
logistics-trend-radar-5thedition.pdf. Acesso em 03.mar.2021 
13 Relatório Digital 2020. Disponível em https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot. 
Acesso em 03.mar.2021 
14 História do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo (1948 a 2020). Disponível em 
https://www.mcst.go.kr/english/ministry/history/history.jsp. Acesso em 06.mar.2021 

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-logistics-trend-radar-5thedition.pdf
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-logistics-trend-radar-5thedition.pdf
https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot
about:blank
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As plataformas digitais15 potencializaram a divulgação para o ocidente de toda uma gama de 

produtos que envolvem a cultura coreana, sendo o carro chefe o K-Pop, a banda BTS.  

Segundo Santana e Santos (2018) a cultura coreana foi difundida em sites abertos da internet e 

é composta de vários elementos dos diversos aspectos16 que envolvem setores da indústria 

coreana: Samsung (tecnologia e linha branca); FILA (moda); Hyundai e KIA 

(automobilística); LG (eletrônicos, TI etc.) são algumas empresas coreanas presentes no 

mercado global.  

A banda BTS é composta por rapazes com trajetórias e habilidades diferentes e suas músicas 

tratam de temas como a igualdade de gênero, os direitos LGTBQ, a saúde mental. Segundo 

Braga (2019) o engajamento do BTS os levou a uma parceria com o Fundo das Nações 

Unidas (UNICEF) - denominada Love Myself (Me Amo)17, e discurso na Assembleia Geral da 

ONU, no qual chamam os fãs a se comunicarem e, assim, possibilitar aos artistas 

compreenderem “qual trabalho deve ser executado”. (BRAGA, 2019). 

A banda tem milhões de seguidores leais no mundo inteiro (ARMY)18. Organização poderosa, 

o suficiente, para criar gigantescas movimentações nas redes sociais e esmagar qualquer 

concorrente na indústria musical. Seo e Hollingsworth (2019), afirmam que é esse “exército” 

que faz quebrar recordes globais de engajamento no Twitter e que há uma “relação simbiótica 

entre BTS e o ARMY”. O elo se fortaleceu ao descobrirem que o “BTS criava histórias com 

seus videoclipes e cantavam sobre questões sociais”19. O diferencial está na relação dos fãs 

com os artistas que provê sua inspiração (“ideia”), a base de dados para a criação artística 

(trabalho sígnico) e que é consumidora e impulsionadora dessa produção.  

                                                 
15 Youtube, Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, TikTok etc 
16 Esses aspectos passam pela música, dança, dramas, costumes, alimentação, moda, estética, games e uso de 
tecnologias A estruturação apresentada pela autora em seu artigo não inclui uma outra vertente também de 
responsabilidade do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo (MCET) que é o esporte eletrônico em que a 
Coreia do Sul ocupa o 4º lugar no mundo e movimentou US$ 6,19 bilhões (cerca de R$26,96 bilhões) com 
games em 2019. Sucesso no Oscar, Coreia do Sul também manda bem nos games. EBC, fev.2020. Disponível 
em https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2020-02/coluna-sucesso-no-oscar-coreia-do-sul-tambem-
manda-bem-nos-games. Acesso em 02.mar.2021 
17 Campanha Love Myself BTS-UNICEF. Disponível em https://www.love-myself.org/ e 
https://www.youtube.com/watch?v=JHJ91ojnNBE. Acesso em 06.mar.2021 
18 ARMY - Adorable Representative MC for Youth, significa também “Exército”. 
19 A empresa Big Hit criou um aplicativo BTS Universe History (BU), em que cada um dos artistas vive uma 
história em contextos sociais diferentes, há jogos e algumas músicas se referem a esse universo (BTS World). 
Disponível em https://canaltech.com.br/jogos-mobile/bts-universe-story-novo-jogo-171918/ . Acesso em 
9.mar.2021 

about:blank
about:blank
https://www.love-myself.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JHJ91ojnNBE
https://canaltech.com.br/jogos-mobile/bts-universe-story-novo-jogo-171918/
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O conteúdo do BTS é compartilhado e comercializado pelos vários canais nas redes sociais20, 

em especial a Weverse e o VLive21,  plataformas onde os fãs têm acesso ao conteúdo e os 

produtos comerciais. Seo e Hollingsworth (2019) atestam que há um processo de 

envolvimento dos fãs, que “os sugam, de tal forma que passam a se dedicar exclusivamente ao 

BTS”. As autoras destacam que esse engajamento vem sendo direcionado também para ações 

sociais22, como o boicote ao comício de reeleição de Trump23. É a partir de 2017, que a banda 

começa a penetrar no mercado ocidental, em contraponto à ascensão do conservadorismo nos 

EUA (2017) e no Brasil (2016). 

Em outubro de 2020, a Big Hit entra no mercado de ações e o interesse na oferta pública 

inicial (IPO), impulsionada pelos fãs, fechou com valor 90% maior do que preço inicial. 

Segundo Ingham (2020), o CEO da Big Hit, no mês anterior a IPO, deu 478.695 ações aos 7 

membros do BTS24. No início de 2021, foi assinada a parceria25 da Big Hit com a Universal 

Music Group para, entre outros, possibilitar o acesso da empresa americana às plataformas 

Weverse e VLive. Trata-se de propriedade intelectual, dos direitos autorais, do controle sobre a 

renda de monopólio destacados por Dantas (2011).  

Os ARMYs são a força motriz para a produção de renda informacional, realizando trabalho 

gratuito, pagando pela aquisição do produto que contribuíram para criação. Como afirma 

Dantas (2017) “gerir a internet é um negócio altamente lucrativo para o capital financeiro” e 

cada dia está mais evidente. 

 
                                                 
20 Big Hit – empresa agenciadora da Banda BTS e várias outras bandas k-pop (em março/21 foi anunciado 
mudança de nome da empresa para HYBE Corporation). Youtube: Big Hit Labels; 49,1 milhões de subscritos. 
Disponível em https://www.youtube.com/channel/UC3IZKseVpdzPSBaWxBxundA; BANGTANTV - 42 milhões 
de subscritos. Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCLkAepWjdylmXSltofFvsYQ. Twitter: 
@BTS_twt; 31 milhões de seguidores; Blog BTS; disponível em https://btsblog.ibighit.com/; Facebook; 
disponível em https://www.facebook.com/Bts-official-100880888276136. Acesso em 03.mar.2021 
21 Weverse – aplicativo móvel e plataforma web coreana criada pela Big Hit Entertainment. Disponível em 
https://www.weverse.io/. VLive ou V App é um serviço de streaming de vídeo ao vivo da Coréia do Sul. 
Disponível em https://www.vlive.tv/. 03.mar.2021 
22 One In An Army - após a doação de US$ 1 milhão de dólares da banda BTS ao Black Lives Matter (Vidas 
Negras Importam) iniciou uma campanha no twitter #MatchAMillion, que em 24 horas arrecadou cerca de US$ 
817 mil dólares Disponível em https://www.oneinanarmy.org/. Acesso em 02.mar.2021 
23 ‘Tiktokers’ e ‘kpopers’ adentram a arena política. Disponível em https://brasil.elpais.com/internacional/2020-
07-07/tiktokers-e-kpopers-adentram-a-arena-politica.html. Acesso em 04.mar.2021 
24 Ao final da oferta a banda recebeu US$ 108 milhões de dólares em ações (1,4%) - US$ 15,4 milhões por 
membro do grupo, o CEO, em contraste, ficou com US $ 2,8 bilhões (36,6%). 
25 Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=gHG4XjgUl7Q&list=PLrM2QeY0PB14Gz85JA4vHbtdWrxXpyN5f&index
=6. Acesso em 02.mar.2021 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.vlive.tv/
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=gHG4XjgUl7Q&list=PLrM2QeY0PB14Gz85JA4vHbtdWrxXpyN5f&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gHG4XjgUl7Q&list=PLrM2QeY0PB14Gz85JA4vHbtdWrxXpyN5f&index=6
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo uso da internet verificamos que o capital esvazia a mercadoria do seu valor de troca, 

elevando-a a puro valor de uso estético, realizado com a renda gerada vinculada a algum 

direito à propriedade intelectual, como afirma Dantas (2011). 

As plataformas Weverse e VLive notificam, todos os dias, os fãs com novos conteúdos 

produzidos com a banda, ou individual, que é imediatamente compartilhada nas redes sociais, 

com milhões de curtidas. Os fãs criam canais comentando e disseminando a produção da 

banda, ao traduzir, para língua local, seus conteúdos26, que se reflete no aumento no tráfego 

de informações nas redes sociais. Os ARMYs monitoraram todos os meios de comunicação 

digitais, em todos os países, de forma coordenada, e disciplinada, para o bem ou para o mal. 

Atuam com enorme rapidez, transformando o assunto que desejam nos mais comentados nas 

redes. Trabalho gratuito que gera o lucro da banda, da agência e de inúmeras empresas 

coreanas.  

Há entre os fãs, uma sensação de pertencimento à um coletivo. As músicas refletem um sonho 

presente nos povos asiático, latino e africano e proibido pelas políticas racistas - o “American 

Dream”27. Entretanto, para as disputas geopolíticas, essa afinidade é desejável para os 

americanos, em contraposição à China, pelo crescente interesse das empresas culturais 

americanas à esse mercado. 

A produção cultural que atrai multidões para o espetáculo será aquela em sintonia com essa 

multidão expressando o que ela vive, sente, ligada ao contexto social.  
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