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Por todas as estatísticas que se anali-
sem, as vendas globais de CDs de
música vêm caindo drasticamente
ano após ano, desde 2001. O merca-

do fonográfico mundial anda tão em baixa
que, há poucas semanas, comemorou-se o
simples fato de as vendas terem parado de
recuar em 2004. Isso na média, já que a co-
mercialização de música on-line cresceu, e a
de CDs caiu 1,3%. A chamada venda de mú-
sica física vive um momento dramático, en-
quanto muitos prevêem o fim dos CDs dian-
te da popularização da música digital e do
aumento da pirataria.

Pois no meio desse conturbado mercado,
um pequeno selo fonográfico cresce 20% ao
ano apenas com CDs — sem oferecer músi-
ca on-line, sem gastar fábulas em marketing
e sem colocar uma só foto de artista famoso
em suas capas. Em dez anos de existência, o
selo Putumayo World Music, criado pelo
norte-americano Dan Storper, já vendeu 10
milhões de discos, distribuídos em 50 países.
Este ano, Storper espera crescer outros 20%
e faturar US$ 20 milhões.

Na América Latina, um dos mercados
onde a pirataria mais cresce, as vendas da
Putumayo subiram 94% entre 2003 e
2004, depois de terem triplicado no ano
anterior. A região é o mercado em que o
selo crece mais rapidamente. Tanto que,

no início deste ano, a empre-
sa criou a divisão Putu-
mayo Latino, que até en-

tão estava a cargo da divi-
são internacional.

Embora distribua discos de determina-
dos artistas, o foco do selo está na produ-
ção, distribuição e venda de compilações.
A empresa tem uma equipe dedicada a pes-
quisar e descobrir novos ritmos e artistas
tanto de lugares remotos do planeta, como
pequenas ilhas do Pacífico e do Caribe,
quanto dos grandes centros produtores de
cultura, como Brasil e Estados Unidos.

Para tanto, o especialista em
música étnica, Jacob Edgar,
vice-presidente da Putumayo,
passa boa parte do tempo via-
jando pelo mundo em busca
de artistas e canções.

Nessa mistura, músicos e
ritmos latinos ganham mais
espaço a cada coletânea do
selo, e não poderia ser dife-
rente. "Os discos latinos es-
tão entre os mais vendidos",
diz Storper. O CD Cuba foi o
mais comercializado na his-
tória do selo, com 350 mil
cópias. Os discos podem ser
de um só país, como Acous-
tic Brazil, que reúne nomes
consagrados como Caetano
Veloso e Chico Buarque, ar-
tistas em ascenção, como
Mareio Faraco, e talentos
como Rita Ribeiro. Ainda
podem reunir diferentes vo-
zes de uma região, como
Women of Africa ou Women
of Latin América, que traz,
entre outras, interpretações
da peruana Susana Baca, da
chilena Jacqueline Fuentes e

da mexicana Lila Downs. "A Putumayo faz
uma pesquisa muito interessante. Eles não
vendem música folclórica, mas sim de ar-
tistas que são consumíveis", afirma Bernar-
do Araújo, crítico de música do jornal O
Globo.

Com a matéria-prima em mãos, Putu-
mayo — nome de uma cidade no sudoeste
da Colômbia e de seu principal rio, que



Storper conheceu em uma de suas viagens
à América Latina — capricha na embala-
gem do produto. Todas as suas capas são
desenhadas por uma única artista, a inglesa
Nicola Heindl, que imprime seus traços co-
loridos em personagens multiculturais.

Mesmo que alguém desgoste dos dese-
nhos, é inegável que eles se transformaram
em uma marca, que permite identificar um
CD da Putumayo em qualquer loja de discos
no mundo. Com tratamento de luxo e preços
acima da média do mercado — no Chile, por
exemplo, são vendidos a US$ 20 —, os CDs
trazem ainda a história de cada artista e mú-
sica e, em alguns casos, são acompanhados
de outras informações, como no CD Music
from the Chocolate Lands, que leva receitas
à base de chocolate.
SEGREDO É CONSUMIDOR. Com música de
boa qualidade e bem apresentada, Putuma-
yo chega mais facilmente ao consumidor
por um terceiro ponto, a distribuição. Além
de estar nas lojas de música, a empresa ven-
de seus CDs em pontos não-tradicionais,
como museus, cafeterias e lojas de artesa-
nato. Foi por causa de uma dessas que o
selo nasceu.

Storper era dono de uma rede de lojas de
artesanato de todo o mundo e um dia, ao
entrar em uma delas, achou que o som heavy
metal que tocava estava em desacordo com
o produto que vendia. Colocou alguns de
seus cassetes de world music para tocar e em
pouco tempo os consumidores queriam
comprar a música. Storper, então, produziu
dois CDs do nigeriano Kotoja, de quem ha-
via assistido a um show havia pouco tempo
e ficara encantado. Em 1997, ele vendeu a
loja e passou a cuidar apenas do selo.

Desde então, as vendas não pararam de
crescer. A partir de 2001, quando o consu-
mo de discos começou a cair em todo o
mundo, era de se esperar o mesmo com a
Putumayo. Por que isso não ocorreu? "O
nosso consumidor tem mais de 25 anos e
acho que são pessoas com mais dinheiro no
bolso", analisa Storper. Esse é o ponto. A
empresa encontrou um nicho de consumi-

dores com mais idade, interesados em des-
cobrir nova e boa música e disposto a pagar
por isso.

Seguramente, o consumidor dos discos
Putumayo têm menos tempo para fazer
downloads gratuitos ou comprar as músicas
uma a uma na web — o que sairia mais ba-
rato que um disco. E para Storper é bom
que continue assim, porque o selo não tem
os direitos para venda on-line dos artistas

digamos, formal. O peruano Julian Avalos,
que tocava com seu grupo no metrô da rua
48, em Manhattan, em Nova York, foi des-
coberto por acaso por Storper, que passava
diariamente por ali. "Ele me perguntou se
eu queria participar de uma compilação e
aceitei", lembra Avalos, que teve sua com-
posição Guarija Bonita incluída no disco
Music from the Coffee Land.

Foi a primeira vez que Avalos entrou em

que grava. Mas ele também está protegido,
porque uma boa parte dos artistas que apa-
recem em seus discos não têm suas músicas
disponíveis em catálogos on-line. Pelo me-
nos por enquanto. Quanto à pirataria, se há,
ainda não afetou o crescimento do selo.

Os artistas latinos que aparecem nas
compilações da Putumayo não têm do que
reclamar. A intérprete brasileira Rita Ribei-
ro, presente em quatro discos, acha que
essa é a melhor maneira de ter seu trabalho
reconhecido internacionalmente. "Com Pu-
tumayo eu chego a vários países com selo
de qualidade", diz Rita. Além dos CDs,
Rita participou em 2000 de uma turnê or-
ganizada por Putumayo, na qual recorreu
cerca de 15 cidades dos Estados Unidos e
Canadá.

Nem sempre a pesquisa de Putumayo é,

um estúdio. Depois disso, sua música está
sendo negociada para ser tema de um pro-
grama de TV na Áustria. Para o cantor, que
segue tentando firmar o seu nome no merca-
do, a compilação o ajudou a pagar as contas
por um tempo. "Dá para tirar uns US$ 20
mil por ano", diz ele. Além de um pagamen-
to por ter a música incluída em um CD do
Putumayo, o artista recebe um percentual
variável, de acordo com as vendas.

No ano passado, a Putumayo lançou seu
primeiro DVD, mas, por enquanto, o foco
do negócio seguirá sendo a comercializa-
ção de CDs. Não resta dúvida de que as
vendas de música on-line seguirão crescen-
do. Storper, entretanto, não deve se preocu-
par, desde que continue a pesquisar, seleci-
onar e apresentar novos artistas e ritmos ao
seu público. Isso a tecnologia não faz.
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