
Da confrontação à experimentação: a indústria da música testa novos modelos no 
mercado  
 
A EMI Music tem hoje um selo que virou de pernas para o ar o negócio tradicional da indústria 
fomográfica. O grupo Universal, da Vivendi. desenvolveu esquemas múltiplos de preços para 
CDs. A Sony BMG Music Entertainment e o Yahoo decidiram vender singles sem restrições de 
direitos digitais. 
 
 
Atitudes desse tipo fazem parte de uma nova onda de experiências postas em prática pelos 
grandes estúdios de gravação nas últimas semanas, contrariando frontalmente o 
comportamento anterior de um segmento que, seis anos atrás, era mais conhecido pela 
impetração de ações antipirataria contra o Napster — rede por meio da qual era possível trocar 
arquivos de música gratuitamente — e simples usuários. O que hoje se observa na indústria da 
música foi precedido de uma série de vitórias conquistadas na justiça,  o que acabou 
beneficiando as companhias de entretenimento, bem como os selos musicais e as companhias 
de cinema. A vitória mais significativa nesse setor foi a decisão da Suprema Corte, de julho de 
2005, de proibir o compartilhamento de arquivos por meio do Grokster e da Streamcast 
Networks. Nessa ação judicial, impetrada pela Indústria do Cinema dos EUA e pela Associação 
da Indústria Fonográfica Americana (RIAA), a justiça decidiu que o Grokster e a Streamcast 
Networks poderiam ser acusados de violação de direitos autorais caso seu software fosse 
utilizado por internautas para compartilhamento de arquivos. 
 
Embora os tribunais tenham deixado claro que o download de arquivos musicais deva ser 
acompanhado do respectivo pagamento, caso contrário será considerado ilegal, a indústria 
fonográfica tem buscado novos modelos de negócios. “A indústria da música tem demonstrado 
uma disposição maior para a  experimentação”, observa Peter Fader, professor de Marketing 
da Wharton. Outros observadores ressaltam que a indústria musical tem todas as ferramentas 
para navegar em um novo cenário viabilizado pela Internet. “Creio que já atravessamos o 
período mais turbulento dessa transição rumo ao mundo digital e ao respeito pelos direitos de 
propriedade”, disse  Mitch Bainwol, CEO da RIAA, em um programa veiculado no site da  
Inside Digital Media, com participação de Phil Leigh, analista sênior da empresa. “Continuamos 
em transição, e vamos em frente.” 
 
Joel Waldfogel, professor de Negócios e Políticas Públicas da Wharton, observa que a transição 
por que passa a indústria da música não é tão simples como parece. A maior dificuldade, diz 
ele, ainda é convencer o jovem consumidor de que não deve compartilhar suas músicas 
preferidas como bem entende. Para isso, a indústria tem de percorrer com muita cautela a 
tênue linha que separa a proteção do copyright da imagem simpática que precisa cultivar 
diante do seu público. “Trata-se de um desafio, em parte, cultural. A estratégia da indústria 
deve ser a de modificar os valores em relação à música.” 
 
Resta saber se a indústria fonográfica está preparada para prosperar no ambiente de 
distribuição do ciberespaço, mas não há dúvidas de que está no caminho certo, assinala o ex-
músico Jeffrey Babin, gerente regional global para a Índia do programa de Consultoria Prática 
Global da Wharton. “A indústria fonográfica está fazendo o que deve ser feito.” Alguns 
exemplos: 
 

• A EMI Music anunciou em 6 de julho que patrocinará um selo ainda sem nome criado 
pela empresa de gestão The Firm, e em vez de utilizar o sistema tradicional de 
pagamento de royalties, a EMI o substituirá por um esquema de compartilhamento de 
lucros mais vantajoso para o artista. Em vez de pagar o artista logo de saída e colher 
os lucros depois, The Firm dividirá os lucros com os artistas participantes do 
empreendimento. Teoricamente, esse arranjo deve diminuir os riscos e os custos 
diretos decorrentes da busca por novos talentos, estimulando desata forma um tipo de 
promoção mais inovadora. “Temos de dar crédito à indústria fonográfica por 
compreender que as barreiras de entrada são menores”, disse Kendall Whitehouse, 
diretor sênior de Tecnologia da Informação da Wharton. “A indústria não detém mais o 



domínio absoluto da distribuição. Bandas independentes que promovem suas músicas 
em sites como o MySpace estão mudando as regras.”  

 
• A Universal, da Vivendi, anunciou em 5 de julho o lançamento de um sistema de preços 

de três estágios direcionado a todos, desde consumidores interessados exclusivamente 
em uma determinada música, sem nenhum outro adendo, até aqueles dispostos a 
pagar mais por itens adicionais incluídos nas trilhas das canções. Embora, 
superficialmente, tais ações possam parecer uma tentativa de obter mais receitas 
espremendo um pouco mais o mercado preguiçoso de CDs, Whitehouse diz que a 
mudança faz sentido. “O CD tem diferentes significados para as pessoas. Há quem 
deseje adquirir a música apenas, enquanto outros estão decididos a pagar mais pelos 
extras”, como, por exemplo, um disco de mídia dupla, com áudio de um lado e DVD do 
outro.  

 
• Em 19 de julho, a Sony BMG e o Yahoo colocaram à venda um novo single da cantora 

Jessica Simpson por US$ 1,99 sem DRM (software de gestão de direitos digitais), 
liberando o consumidor para executar a música como e onde desejar. A música será 
distribuída no sistema MP3 “aberto” e poderá ser personalizada com o nome do 
comprador incluído na canção (supondo-se que seu nome esteja em uma lista 
preestabelecida com centenas de nomes disponíveis). Conforme anteriormente 
registrado pela Knowledge@Wharton, a maior parte dos esquemas de DRM foi 
amplamente criticada pelos analistas da indústria. O blogue de música do Yahoo 
informa que o “DRM não acrescenta valor algum para o artista, para o selo [...] ou para 
o consumidor. As únicas pessoas que lucram com ele são as companhias de tecnologia 
interessadas em atrelar o consumidor a uma plataforma tecnológica   específica”.  

  
O que teria detonado essa febre de experimentação na indústria da música? Muitos 
observadores dizem que isso se deve ao lançamento do iTunes, da Apple, que se tornou 
rapidamente um meio crítico de distribuição legal de música por 99 cents cada uma. “Isto 
significa que o iTunes abriu os olhos da indústria musical para a oportunidade oferecida pela 
Internet, em vez de considerá-la uma ameaça”, diz Whitehouse. “Nos primeiros tempos, não 
havia alternativa. O iTunes mudou isso.” 
 
Por enquanto, tudo bem. A RIAA estima em um bilhão o número de downloads de música 
digital legal em 2006. Esse valor deve crescer, uma vez que 36 milhões de americanos — 
praticamente 27% dos usuários de Internet — fazem download de música, conforme dados da 
Pew Internet & American Life Project. 
 
 
Múltiplos canais de negócios 
Fader observa ainda a existência de um outro fator por trás da disposição da indústria da 
música de tentar novas estratégias: ela não tem escolha, a não ser acolher de braços abertos 
a Internet. assim com outras mídias, como a imprensa, o cinema e a televisão, a Internet está 
renovando o modo de compartilhamento da informação. Felizmente para a indústria 
fonográfica, seus ativos são muito sólidos, diz Fader. “Se passarmos uma esponja nos erros 
cometidos no passado, veremos que a indústria fonográfica tem pela frente oportunidades 
muito boas, e está mais bem posicionada do que qualquer outra indústria em disputa com a 
mídia digital. Trata-se de um segmento que tem à sua disposição múltiplos canais de negócios, 
como a venda de CDs, downloads e recolhimento de taxas de direitos musicais.” 
 
Segundo Fader, a Internet pode intensificar os principais pontos fortes da indústria da música, 
que são: capacidade de descobrir artistas e criar público para eles; veículos de múltipla 
promoção, como a Internet e os concertos ao vivo; tecnologias como CDs e DVDs duplos para 
incrementar o volume de vendas de músicas antigas; múltiplos canais de distribuição, como o 
satélite, Internet e redes de telefonia celular.”Nenhum outro conteúdo dispõe de tantas formas 
de distribuição.” 
 
Com ativos assim, diz Fader, a indústria fonográfica pode instalar seus chips em diversos 
modelos de negócios. Os preferidos dos especialistas são, entre outros, música por assinatura: 



apesar da objeção da Apple de que os consumidores querem fazer o download das músicas, e 
não simplesmente ouvi-la online, Fader e Babin acreditam que muitos consumidores assinarão 
os serviços de catálogos musicais. Essas músicas seriam então transmitidas (via streaming) 
para diversos aparelhos — PCs, tocadores de música em rede ou celulares. Babin, que assina 
quatro tipos diferentes de serviços musicais, se diz surpreso pelo fato de o modelo de 
assinatura não ter ganho mais impulso, porém reconhece a persistência da questão 
tecnológica e cultural. 
 
Com relação à tecnologia, Babin observa que os serviços que assina não se adaptam 
facilmente aos diversos aparelhos existentes. Ao mesmo tempo, inúmeros DRMs apresentam 
problemas. Por exemplo, a coleção de  música de Babin desapareceu porque ele estava 
desconectado no momento em que expirou o prazo para renovação da assinatura. As músicas 
sumiram porque o serviço de assinatura não tinha como verificar se ele estava em dia com o 
pagamento. “Se você não estiver conectado à Internet na hora de pagar pela assinatura, suas 
músicas simplesmente desaparecem.” 
 
Contudo, o problema mais grave talvez seja cultural, observa Babin, acrescentando   que as 
pessoas querem ter suas músicas preferidas. “O serviço de assinatura é uma idéia muito boa; 
o mais difícil, porém, é conseguir que o consumidor se disponha a assiná-lo. “A Apple, que 
domina a distribuição de música, complica as coisas no momento em que se nega a dar apoio 
ao serviço de assinatura. E sem ela, é pouco provável que esse serviço decole. 
 

• Novos selos: de acordo com Fader, seria muito melhor se os selos criassem modelos 
próprios, e fizessem, cada um deles, as experiências necessárias. Se cada selo tivesse 
um modelo diferente de negócio, a indústria como um todo encontraria rapidamente 
uma estratégia de sucesso. “A tendência é acompanhar sempre de muito perto o 
concorrente, mas é importante que haja variação.” Durante a entrevista concedida por 
Leigh, da Inside Digital Media, Bainwol, da RIAA, disse que os selos estão 
desenvolvendo esses modelos. “Os selos estão fazendo muito mais do que as pessoas 
imaginam. A ‘ficha’ da distribuição digital finalmente caiu, e agora é hora de mudar e 
fazer experiências.”  

 
 

• Modelos híbridos: Leigh diz que os modelos de negócios da indústria musical não 
precisam necessariamente se enquadrar em uma categoria específica. Waldfogel 
ressalta que a experimentação precisa estar arraigada no modo de funcionamento da 
indústria musical. Os serviços gratuitos de música com patrocínio publicitário talvez 
sejam uma opção interessante. Fader acrescenta: o fundamental é que a indústria da 
música recorra a todos os seus ativos. “Por exemplo: um serviço de assinatura cujos 
assinantes pagariam 4 dólares por um CD.”  

 
 

• Fader defende também a combinação do rádio via satélite com serviços musicais. Uma 
tentativa dessa natureza — uma parceria entre a XM Satellite Radio e o Napster, que 
hoje é um serviço de música online legal — foi duramente criticado pela RIAA. A 
entidade processou a XM pela violação do copyright de um dispositivo denominado 
Pioneer “Inno”, que combina a capacidade de armazenamento de música transmitida 
por satélite. “A indústria precisa descobrir meios para integrar os vários canais 
disponíveis”, diz Fader. “É preocupante o fato de a indústria não ter acolhido um 
dispositivo desse tipo.”  

 
 

• Venda de músicas sem DRM: Leigh diz que muitos dos nós tecnológicos que complicam 
o bom desempenho dos serviços musicais poderiam ser sanados se a música digital 
pudesse ser vendida sem as restrições impostas pelo DRM. “Se os selos vendessem 
músicas sem a proteção imposta pelo DRM, eliminariam boa parte das questões inter-
operacionais”, diz Leigh, acrescentando que um serviço — o eMusic — aboliu o DRM  e 
já começa a ser imitado. “A indústria precisa testar a comercialização de músicas sem 
DRM. Se houvesse um empenho sério nesse sentido, seria possível avaliar seu impacto 



sobre a pirataria e comparar com a distribuição de música com itens adicionais e com 
publicidade. Quem sabe não descobriríamos muitas vantagens aí.”  

  
Partindo do pressuposto de que é possível sanar as dificuldades relativas ao DRM  e à 
execução de música em dispositivos diversos, Babin diz que isto representaria para a indústria 
fonográfica a descoberta do Santo Graal — ou seja: distribuição digital via telefonia celular.   
Em sua opinião, a reprodução de músicas no celular impulsionaria as vendas e abriria novos 
mercados, uma vez que há mais telefones celulares do que tocadores de música no mundo 
todo. “Quanto mais as redes de telefonia forem modernizadas, maior o potencial.” 
 
Apple: amiga ou inimiga? 
Com a introdução de novos modelos na indústria da música, as relações com a Apple poderão 
piorar ainda mais, o que teria levado a RIAA e seus associados à era digital, diz Fader. O fato é 
que as relações da indústria da música com a Apple tornam-se mais curiosas à medida que a 
indústria se diversifica. 
 
É paradoxal o fato de a Apple não subscrever o modelo de assinatura, já que isso 
proporcionaria à indústria um volume maior de receita. Assim, a Apple, cujo principal objetivo 
consiste em vender iPods, pode obstruir o desenvolvimento da indústria. Embora Bainwol diga 
que a RIAA “é grata pela visão de Jobs”, CEO da Apple, “outros analistas têm suas dúvidas. 
Whitehouse, por exemplo, observa que os esforços inúteis da indústria para que a Apple altere 
os preços cobrados pelo iTunes, de modo que reflitam os diferentes níveis impulsionados pela 
demanda, é prova da tensão existente entre as duas partes. A questão, vale repetir, é que a 
indústria da música tem poucas opções, diz Whitehouse, salientando que a Apple manda nos 
preços porque a indústria não foi capaz de criar um meio próprio de distribuição digital no 
devido tempo. “A Apple ajudou a legitimar a distribuição de música com seu modelo de 
canções a 99 cents. Embora a indústria tenha tentando impor outros valores (por exemplo, 
1,99 dólar por uma música de sucesso e 50 cents por canções mais antigas), o fato de a Apple 
nem ter se incomodado mostra quem tem o controle da situação.” 
 
Outros, como Babin, Leigh e Waldfogel, minimizam a existência de qualquer tensão entre a 
Apple e a indústria da música. Embora reconheçam a existência de uma “simbiose 
interessante” entre a primeira e a segunda, dizem que é do interesse de ambas as partes a 
preservação de laços duradouros. 
 
Fader, porém, não acredita nisso. Para ele, a Apple é inimiga — ou, pelo menos, será. Seu 
domínio sobre meio musical significa que um modelo — o download de músicas — manda e 
desmanda, embora possa haver opções melhores, como, por exemplo, o negócio de 
assinaturas. “A Apple tirou a indústria da letargia, mas acabou com toda e qualquer 
flexibilidade de preços e promoções”, diz Fader. “O iPod faz e acontece como bem quer.” 
 
Leigh diz que se a indústria musical estiver de fato preocupada com a Apple, deve ajudar a 
Microsoft a se tornar uma concorrente mais forte. A empresa de Bill Gates pode servir de 
contrapeso a Apple e estimular outros modelos de negócios. Esse dia pode estar próximo. Em 
21 de julho, a Microsoft confirmou que planeja desenvolver uma nova marca de música digital 
e de entretenimento denominada Zune, capaz de competir com o iPod. 
 
Como ninguém sabe qual fórmula de música online sairá vencedora, resta aos envolvidos 
nesse processo tentar um pouco de tudo, diz Waldfogel. “Uma vez que não sabemos de que 
maneira as coisas terminarão, este é um bom momento para experimentar”. 
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