
Com quantos acordes se fazem novas cifras?
Passados seis anos da revolução da troca de arquivos musicais em mp3, o mercado fonográfico segue sem saber
reinventar seu negócio, mesmo com o sucesso dos downloads pagos do iTunes. Foi preciso que o criador do
pioneiro Napster lançasse o Snocap para que o segmento enxergasse os processos irreversíveis tanto de mudança
no consumo de música como de concorrência entre grandes gravadoras e artistas independentes
ALISSON ÁVILA

A música por diversas vezes já mudou
de suporte ao longo das eras para se apro-
ximar das pessoas. Se em dado momento
nem mesmo era registrada em partituras
ou não contava com mais do que apresen-
tações isoladas de orquestras e conjuntos
de câmara sem nenhuma possibilidade
de imitação, o que se viu ao longo do
tempo foi uma legítima revolução. O som
passou a ser registrado, reproduzido e
multiplicado de forma idêntica à versão
original a partir dos séculos 19 e 20 até
chegar ao formato do disco de vinil de 33
rotações por minuto (rpm), responsável
pela definitiva explosão da experiência
das pessoas com o som e ponto de partida
para a formação da indústria do entrete-
nimento sonoro.

Tudo ia bem com a música pop, cres-
cendo vertiginosamente desde os anos
40, até que começaram a chegar novos
suportes — sempre vistos pelo mercado
fonográfico como uma ameaça, não uma
oportunidade. No final da década de 70,
a fita cassete para uso doméstico surgiu
com força e foi criticada, mas acabou
virando uma variação dos lançamentos
comerciais dos LPs. Foi sendo deixada de
lado como adversária no segmento porque
sua reprodução sistemática desgastava
o rolo magnético responsável por seu
conteúdo, exigindo a reposição.

REPLAY LUCRATIVO
A primeira grande virada veio com o

disco compacto (CD, na sigla em inglês),
invenção da Philips que inicialmente foi
apontada como a falência do setor. Mas,
nas décadas de 80 e 90, esse suporte
proporcionou ganhos nunca antes ima-
ginados pela indústria musical. Além de
mais caros que um LP, traziam a garantia
da alta fidelidade e reprodução sem ne-
nhuma perda — LPs também perdem sua
sonoridade, mas em uma escala muito
menor do que a de um cassete. Para com-
pletar, a novidade ainda exigia a compra
dos tocadores de CD. Resultado: as com-
panhias fonográficas relançaram suas cen-
tenas de milhares de álbuns arquivados
em catálogos ao longo do tempo no novo
formato sem nenhum custo de desenvol-
vimento artístico, gerando um "replay
lucrativo" que seduziu os entusiastas da
música graças à promessa de uma textura
cristalina e perenidade de armazenamen-
to — até descobrirem os arranhões e os
fungos que consomem as bolachinhas de
acrílico. A indústria do entretenimento,
mesmo protegendo-se em um bunker de
miopia de marketing, sempre conseguiu
se adaptar às novidades.

Ou melhor, conseguia. O modo de
consumir música mudou. Não se trata
mais de uma simples questão de suporte:
em vez de a música procurar as pessoas

através do marketing, são as pessoas que
procuram a música através da internet,
de um modo rápido, barato e simples: os
arquivos mp3, inventados na Alemanha
em 1997. Some-se isso à transformação
de uma canção de sucesso em um simples
arquivo que pode ser enviado por e-mail
— bem como à criação do Napster e to-
dos os serviços de compartilhamento de
arquivos - - para dimensionar o estrago.

As vendas de CDs no Brasil e no mundo
despencam ano após ano (ver quadro},
especialmente após 1999, quando surgiu
o Napster, invenção do então moleque
norte-americano Shawn Fanning. Não é
surpresa, portanto, que o mercado fono-
gráfico enfrente hoje seu mais palpitante
desafio diante dessa reinvenção involun-
tária. Basta imaginar o que aconteceria se
as pessoas fervessem ervas, gaseificassem
o chá resultante e bebessem em casa sua
própria Coca-Cola.

MODELO BEM RESOLVIDO
Os desafios são muito maiores do

que o simples combate à pirataria ou à
troca de músicas gratuita e ilegal, em
que filhotes do Napster, como Kazaa,
eMule e Soulseek, movimentam milhões
de internautas. Consumidores, artistas e
produtores como que sublimaram a ne-
cessidade de gravadoras, rádios e mesmo
lojas para fazer a roda musical girar. Na
semana passada, por exemplo, finalmente
o grupo Pearl Jam, da Sony BMG, veio ao
Brasil. Em poucas semanas, será possí-
vel entrar no site do grupo e baixar na
íntegra, por US$ 10, o show a que você
assistiu. Ou comprar toda a discografia da
banda no iTunes, o serviço de comércio
legal de músicas da Apple que até agora
é o único a ter um modelo comercial bem
resolvido. Sem contar todas as pessoas
que gravaram o show na hora em que ele
aconteceu e o disponibilizaram na rede
de graça no dia seguinte, exemplo notável
que ocorreu também em relação ao TIM
Festival e ao Claro que é Rock, recente-
mente realizados no País. Na semana ime-
diatamente posterior ao TIM era possível
escolher, dentre dezenas de arquivos,
qual das versões de Strokes Alive in Brasil
era mais interessante de ser baixada. No
ano passado, estima-se que 6 milhões de
músicas foram alvo de download, número
que deve dobrar em 2005.

Mesmo fora do iTunes, uma pessoa
ou banda pode ter igual poder de fogo
de uma multinacional. É o caso de no-
mes como Artic Monkeys, Bloc Party,
Babyshambles e o nacional Cansei de Ser
Sexy, conjuntos que se projetaram a partir
do ambiente digital. Os Artic Monkeys lo-
tavam seus shows na Inglaterra sem terem
nenhum registro "físico", e sua primeira
canção oficial, quando lançada, alcançou o
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número l da parada. O Cansei de Ser Sexy
era tão baixado gratuitamente no site
Trama Virtual que o movimento ensejou
o lançamento de um subselo na Trama
para promover o grupo, que ainda teve a
petulância de trazer na embalagem de seu
disco de estréia um CD virgem, para que
o usuário copiasse pessoalmente o álbum
e o desse para um amigo.

A Online Publishers Association
(OPA), entidade norte-americana que
estuda o setor, informa que 89% dos
conteúdos baixados no primeiro semestre
deste ano não receberam pagamento al-
gum. Mesmo assim, as vendas de músicas
digitais crescem aceleradamente, o que
indica uma clara demanda por mecanis-
mos organizados de entretenimento mu-
sical eletrônico para a nova realidade. As
vendas virtuais de "entretenimento e es-
tilo de vida" naquele país movimentaram
US$ 265 milhões no primeiro semestre
deste ano - - e as vendas individuais de
canções geraram US$ 125,7 milhões em
2004, contra apenas US$ 15,9 milhões
no ano anterior. Já o Observatório Euro-
peu de Tecnologia e Informação (Eito)
revela que o volume de downloads pagos
no velho continente vai dobrar neste
ano, superando os € 3 bilhões, resultado
capitaneado pela música. Ainda assim,
segundo relatório recém-divulgado pela
Júpiter Research, o download legal tem
um volume três vezes menor do que o
ilegal. "Os jovens têm pouca noção do
conceito de música como uma mercadoria
paga. E eles deveriam se tornar impor-
tantes consumidores de música quando
crescerem e aumentarem seu poder de
compra", diz o relatório.

GÔNDOLAS DO ITUNES
Em vez de acelerar o desenvolvimento

de novos modelos de negócio digital para
recomeçar a ganhar dinheiro, a indústria
fonográfica segue atacando seus algozes

- e de forma muitas vezes constrangedo-
ra. Há um ano e meio, as majors - - con-
glomerado fonográfico multinacional
formado por Warner, E Ml, Sony BMG e
Universal, estes dois últimos resultado de
fusões recentes que visaram justamente
tentar salvar os negócios — passaram
a embutir em seus lançamentos o copy
controlled, um sistema de proteção contra
a cópia digital.

A Sony BMG vendia seus discos com
um software chamado XCP, que deveria
garantir tal "segurança". Mas foi um tiro
no pé: o XCP foi denunciado como uma
espécie de spyware, programa que deixa
uma abertura nos computadores que pode
ser utilizada para a invasão de hackers. O
mico causou um recall de 4,7 milhões de
discos e vai exigir a distribuição de um ou-
tro software para recompor os aparelhos.
No âmbito dos sites de compartilhamento
de músicas, a Federação Internacional
da Indústria Fonográfica (IFPI) segue
tentando incriminar os usuários, em vez
dos criadores dos sistemas, como Shawn
Fanning. Em novembro, foi lançado o
maior movimento contra suspeitos de
downloads ilegais, atingindo mais de 2
mil possíveis usuários de 16 países — o
Brasil ainda não protagonizou nenhum
caso. Nos Estados Unidos, 15 mil pessoas
já foram alvo de ações judiciais. As em-
presas transformaram seus consumidores
em acusados.

O assunto da venda online de música
está tão relevante no exterior que a asso-

ciação de música independente da Ingla-
terra (AIM) está pedindo o cancelamento
temporário das vendas online de singles
(CDs com uma a três canções — formato
que não existe no Brasil) na nova parada
pop daquele país. Com 25% do mercado
inglês, as chamadas "indies" ainda estão
em processo de virtualização das suas
operações. A AIM quer que a mudança
seja adiada para o momento em que os
selos alternativos conseguirem negociar
sua inclusão nas "gôndolas" do iTunes.

Em meio a tantas variáveis, o dilema
da indústria fonográfica se resume a
encontrar maneiras de vender, de modo
controlado, as músicas de seus artistas
na web. Mas eles nunca mais estarão
sozinhos, pois o ambiente virtual acolhe
com a mesma relevância as chamadas
bandas de internet, que fazem tudo por
conta própria e, especialmente, não
estão preocupadas em receber cada
vez que alguém ouve uma música. Até
porque, historicamente (ao menos no
Brasil), artistas não ganham grandes
quantias com vendagens: o sustento vem
dos shows.

É diante dessa encruzilhada que Shawn
Fanning volta à cena com uma alternativa
dentro da lei, e novamente revolucio-
nária. Trata-se do Snocap, um sistema
aberto que permite a qualquer pessoa
compartilhar suas músicas, de grandes
corporações a bandas de garagem, a par-
tir de um registro prévio que estabelece
os termos econômicos de "uso" de cada
canção. Como conta recente reportagem
do The New York Times, os internautas
podem seguir distribuindo suas músi-
cas favoritas à vontade. Porém, quando
um usuário resolver baixar um arquivo

Depois de revolucionar o mercado com o Napster,
Shawn Fanning volta a inovar com o sistema Snocap

em que no lugar de discos inteiros serão
lançados apenas pacotes de três canções
para o download pago.

POR AQUI...
A Associação Brasileira de Música

Independente (ABMI) concorda que não
há crise na indústria como a vivida, por
exemplo, na virada das máquinas de escre-
ver para os computadores, mas sim uma
mutação das práticas de consumo. Vide os
dados da BMI, a maior editora musical do
planeta, sediada nos Estados Unidos, que
nunca movimentou tanto dinheiro como
nos últimos anos. Lembrando que os inde-
pendentes (o que inclui artistas gospel e
cristãos) respondem por 20% do mercado
nacional, o diretor da ABMI Jerome Vonk
destaca também que as mudanças em an-
damento ocorrem porque as pessoas não
estão mais necessariamente interessadas
em álbuns inteiros, discos conceituais ou
lançamentos com as clássicas 14 faixas, e

Grandes shows recentes, como os do Claro que é Rock, podem ser baixados na íntegra e de graça na rede

dotado de proteção de direito autoral,
o Snocap pode bloquear o download ou
induzir à compra do single, criando regras
individuais. Todas as majors já assinaram
acordos com a Snocap, também nome da
nova empresa de Fanning.

O desafio da hora será convencer os
sistemas ilegais de download a emprega-
rem esse método, que não deixa de ser
uma aplicação de natureza econômica
para o conceito de Creative Commons
(CC). Criado pelo professor norte-ame-
ricano Lawrence Lessig. autor do livro
Cultura Livre (lançado no Brasil), o CC
é um tipo de licença de direitos autorais
que permite acesso a obras de diversas
maneiras, sem que os usuários sejam
considerados piratas. Paralelamente a
isso, a Warner já anunciou para 2006
o lançamento de sua gravadora online,

sim arquivos sonoros isolados. "As gran-
des fórmulas não fazem mais efeito para
vender facilmente l milhão de cópias de
um único artista", diz, ressaltando que a
diversidade de opções de lazer, hoje, é in-
comparável se imaginar como as pessoas
consumiam entretenimento 15 anos atrás.
"Mas a pirataria, indiscutivelmente, é um
problema de polícia", arremata.

Na Associação Brasileira de Produto-
res de Discos (ABPD), que congrega as
operações das majors no País, o diretor
geral, Paulo Rosa, comenta que o ranking
nacional de vendagens de discos está lon-
ge de incluir em seus resultados as vendas
oficiais pela internet, o que dependeria do
desenvolvimento de um grande sistema
de e-commerce. Hoje, o site iMúsica é o
único a efetivar vendas virtuais de modo
organizado, com o apoio de gravadoras

como Warner e EMI. Os serviços comer-
ciais do MSN e do Yahoo para o segmento
utilizam o mesmo repertório do iMúsica.
Mesmo assim, a fase é completamente
embrionária, se for levado em conta que
a realidade do download de canções foi
escancarada já há seis anos e o Brasil é
o recordista mundial em tempo de nave-
gação mensal na rede. "Creio que nossas
associadas ainda se ressentem de mais re-
vendedoras virtuais neste mercado, bem
como de mais publicidade desse serviço
e aumento da banda larga no Brasil, para
fazer dele um negócio atraente", tenta
justificar Rosa. Se o cenário é assim tão
inofensivo, por que o download ilegal é
um problema? "Há um grande volume
de gratuidade, e isso é um problema",
contradiz-se. Então, por que não efetivar
vendas digitais diretas, como a Warner
internacional acaba de anunciar? "Nossa
vocação é a promoção de artistas, não a
venda direta."

Baixar músicas no Brasil é muito
fácil. Todos os grandes sistemas de com-
partilhamento de arquivos estão fora
do País e, por conseqüência, imunes à
jurisdição local. "Ao menos, estão sendo
criadas jurisprudências no exterior para
regularizar esses portais ilegais e culpar
os servidores, não os usuários", observa
Rosa, lembrando outro problema básico:
ao contrário do pioneiro Napster, que
permitia identificar seu dono por estar
centralizado em um único servidor, os
novos sistemas se protegeram ao descen-
tralizar os arquivos, o que torna pratica-
mente impossível encontrar o "culpado".
"E não vamos nos iludir, esses serviços
são gratuitos para os usuários, mas geram
renda de publicidade", ressalta.

ACORDO TÁCITO
No Brasil, LPs. e CDs trazem ré-

*

gistrados em suas embalagens que a
radiodifusão e a execução pública de
seu conteúdo são proibidas por lei. Po-
rém, todas as gravadoras estruturadas
pagam os conhecidos jabás (benefícios
em dinheiro ou serviços) para que seus
grandes lançamentos toquem nas rádios.
Encoberto no Brasil por um acordo tácito
entre indústria fonográfica e emissoras, o
caso explodiu nos Estados Unidos a partir
de 2004, quando foram gravados contatos
entre promotores das majors e programa-
dores de rádios FM, escancarando a troca
de favores em prol da alta execução de
determinadas músicas. A situação obri-
gou as gravadoras Warner e Sony BMG
a reconhecerem a prática e divulgarem
termos afirmando que abandonarão essa
"curadoria forçada" sobre os ouvidos dos
consumidores.

Mais do que isso, o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição (Ecad),
organismo diretamente ligado às editoras
musicais, chega a cobrar multas em quer-
messes de igrejas ou festas de aniversário
infantil por tocarem discos publicamente,
o que é fundamental para disseminar o
trabalho de um artista. As divisões de
eletroeletrônicos de gravadoras multina-
cionais como Universal (Philips) e Sony
vendem em qualquer esquina CDs virgens
por R$ l, necessários para a cópia dos ál-
buns de seus próprios artistas. E a mesma
Sony, inventora do Walkman (que toca as
anteriormente "polêmicas" fitas cassete
gravadas), acaba de lançar sua versão
para tocadores de mp3, na qual qualquer
download ilegal pode ser reproduzido.




